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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding  

De gemeente Rotterdam heeft het Rotterdam Climate Initiative (RCI) opgericht 
met als missie klimaatverandering bestrijden via een zakelijk georiënteerde 
aanpak. Dit is in navolging van het Clinton Climate Initiative (CCI) waarbij 
mondiaal de bestrijding van klimaatverandering wordt aangepakt vanuit dezelfde 
visie. Binnen Rotterdam Climate Initiative werken Havenbedrijf, Deltalinqs, Dienst 
Centraal Milieubeheer Rijnmond (in het vervolg: DCMR) en gemeente Rotterdam 
samen aan een duurzame stad, haven en industrie (Rotterdam Climate Initiative, 
2016).  
 
De ambitie van gemeente Rotterdam is om het gemeentelijk vastgoed in 2030 
met 40% verduurzaamd te hebben, zijnde 40% minder CO2 uitstoot (Rotterdam, 
2015). Één van de maatregelen die hieraan zal bijdragen is het starten van ESCo 
projecten. ESCo is de naam voor een organisatie die de verantwoordelijkheid van 
het verbeteren van de energieprestatie van een vastgoedobject op zich neemt. 
Om deze energiebesparing te kunnen verwezenlijken wordt de ESCo tijdelijk 
‘eigenaar’ van onder andere alle installaties. Om het ‘eigenaarschap’ als 
opdrachtgever af te geven aan de ESCo moet er genoeg vertrouwen zijn tussen 
de partijen en moet het contract goed opgesteld zijn. Een uitgebreide uitleg over 
wat een ESCo is te vinden in paragraaf 5.1. Het ESCo concept wordt in 
bijvoorbeeld Amerika al veel vaker toegepast. Een bekend voorbeeld van een 
verduurzamingsproject middels een ESCo is de verduurzaming van het Empire 
State Building in New York (Strukton, 2016). 
 
Het RCI heeft het ESCo concept geïntroduceerd bij de gemeente Rotterdam. In 
2011 werd als eerste een cluster van negen publieke zwembaden in Rotterdam 
uitbesteed middels de ESCo. De gemeente Rotterdam heeft als eigenaar de 
verbetering van de energieprestatie en het onderhoud tegelijkertijd uitbesteed in 
één contract, een zogenaamd Onderhoud en Energie Prestatie Contract (OEPC). 
Dit contract is tot stand gekomen via een concurrentiegerichte dialoog waarbij 
het gehele contract in samenwerking met de marktpartijen is opgesteld. Blijkt 
hieruit dat er genoeg vertrouwen was tussen de partijen, dat er geen angst was 
voor opportunisme? Deze vragen zullen in dit onderzoek behandeld worden.   

 
Een aantal jaar later heeft de gemeente Rotterdam nog twee ESCo projecten 
uitgerold. Eén van deze twee projecten is een combinatie van een grootschalige 
verbouwing en daarop volgend een OEPC, waar de ESCo onderdeel van is. Het 
gaat hier om de Kunsthal in Rotterdam. En het andere ESCo project waar 
onderhoud en energieprestatieverbeteringen van het vastgoed zijn uitbesteed is 
‘Kleinpolderplein’. Op deze locatie staat het vastgoed van de afvalverwerker van 
gemeente Rotterdam, de Roteb.  

1.2 ESCo partij  

Het bedrijf dat de aanbesteding van de negen zwembaden en Kleinpolderplein 
(Roteb)  gewonnen heeft is Strukton Worksphere. Deze organisatie is in 
Nederland koploper op gebied van realisatie, exploitatie en beheer van een 
duurzame en gezonde leefomgevingen. Het portfolio van Strukton Worksphere 
bestaat uit Beheer & Onderhoud en Projecten, zowel installatietechnisch als 
bouwkundig (Worksphere, Over ons , 2016). Strukton Worksphere heeft de titel 
ESCo op zich genomen. 
 
Bij de negen zwembaden is Strukton Worksphere een samenwerking gestart met 
Hellebrekers technieken. Hellebrekers Technieken is een technische 
dienstverlener op het gebied van procesinstallaties en gebouwinstallaties welke 
oplossingen biedt op gebied van industrie, sport en recreatie en utiliteit 
(Hellebrekers, 2016). Tevens heeft Hellebrekers veel ervaring met het 
optimaliseren van zwembaden en vanwege deze expertise is Hellebrekers als 
contractpartij gecontracteerd door Strukton Worksphere in het eerste ESCo 
project.  
 
De overeengekomen doelstelling bij de negen zwembaden, tussen gemeente 
Rotterdam en de ESCo (Strukton Worksphere en Hellebrekers),  is om in de 
navolgende tien jaar de negen zwembaden voor zeker 34% energiezuiniger te 
maken (ESConetwerk.nl, 2016). Deze innovatieve manier om onderhoud en 
prestatieverbetering te combineren zal de gemeente Rotterdam helpen om haar 
duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Deze doelstellingen zijn verzameld 
onder de naam ‘Rotterdamse groene gebouwen’ (RGG, 2012).  
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Naast de verbetering van het onderhoud en energiegebruik heeft een OEPC ook 
een positief effect op de waarde van het vastgoed aldus wethouder Wonen en 
Ruimtelijke Ordening van gemeente Rotterdam Karakus (Schijndel, 2015). 
Bestuurswetenschappelijk gezien gaat een OEPC een stap verder dan de 
hedendaagse governance structuur die in Nederland vaak voorkomt waarbij 
publieke en private partijen samenwerken en op zoek zijn naar een gulden 
middenweg om problemen op te lossen (Kickert, 2004). 

1.3 Doelstelling bestuurskundig onderzoek 

De doelstelling van dit bestuurskundig onderzoek is het identificeren van de 
succesfactoren en leerpunten betreffende het samenwerkingsproces dat heeft 
plaatsgevonden tussen de betrokken partijen rondom de ESCo projecten ‘negen 
zwembaden’ en ‘Kleinpolderplein’. En op basis van deze bevindingen een set van 
aanbevelingen te genereren voor toekomstige toepassing van het ESCo concept.  

1.4 Vraagstelling bestuurskundig onderzoek 

Om tot de aanbevelingen te komen worden de twee ESCo projecten van 
gemeente Rotterdam geanalyseerd en met elkaar vergeleken. Het governance-
perspectief wordt gespecificeerd naar de invloed van de variabelen vertrouwen, 
controle en type vastlegging in contracten op tevredenheid van de betrokken 
partijen/partners. In het verlengde van het onderzoeksdoel ligt de vraagstelling:  
 
‘Welke invloed hebben vertrouwen, controle en de type vastlegging in contracten 
op tevredenheid van de betrokken partijen betreffende het samenwerkingsproces 
van de ESCo projecten ‘negen zwembaden’ en ‘Kleinpolderplein’?’   

1.5 Deelvragen 

Om een duidelijk antwoord te kunnen geven op de vraagstelling wordt deze 
onderverdeeld in een aantal deelvragen.  
 
Welke inzichten biedt de literatuur betreffende vertrouwen?  
 
Welke inzichten biedt de literatuur betreffende controle?  
 
Welke inzichten biedt de literatuur betreffende type vastlegging in contracten? 

 
Welke inzichten biedt de literatuur betreffende tevredenheid?  
 
Met de inzichten die de verschillende theorieën bieden met betrekking tot de 
variabelen worden de projecten geanalyseerd.  
 
Welke vormen van vertrouwen, controle, de type vastlegging in contracten en 
tevredenheid en hun causale relaties kunnen er vastgesteld worden in het ESCo 
project ‘negen zwembaden’? 
 
Welke vormen van vertrouwen, controle, de type vastlegging in contracten en 
tevredenheid en hun causale relaties kunnen er vastgesteld worden in het ESCo 
project ‘Kleinpolderplein’?  
 
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen beide ESCo projecten 
betreffende de variabelen en causale relaties in het samenwerkingsproces? 

1.6 Wetenschappelijke relevantie 

Er is veel bestuurskundig onderzoek gedaan naar Publiek Private Samenwerking 
(PPS). In zekere mate komt een ESCo project overeen met een PPS project. Echter 
zijn er wel verschillen. Het is nog niet bekend hoe effectief deze manier van 
samenwerken is. Daarom is het wetenschappelijk relevant dat in deze specifieke 
aftakking van PPS onderzoek gedaan wordt naar de samenwerkingsprocessen 
tussen publiek en privaat. Hiermee kan er een toevoeging gemaakt worden op de 
reeds aanwezige wetenschappelijke kennis betreft PPS.  
 
Daarnaast zal er geen eenduidigheid komen wat betreffende de causale relatie 
tussen vertrouwen, controle en type vastlegging in contracten. Dit neemt niet 
weg dat per project vastgesteld kan worden wat de causale relatie is tussen deze 
variabelen (Woolthuis, 2005). Met deze kennis kunnen de processen in 
vergelijkbare projecten effectiever verlopen.  

1.7 Maatschappelijke relevantie 

De ESCo formule is echt innoverend voor de betrokken partners. Geen van de 
partners die betrokken was bij het ESCo project ‘negen zwembaden’ had ervaring 
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met ESCo projecten. Daarbij is het ESCo concept voor de publieke sector volledig 
nieuw (Strukton, 2016). Hierdoor is het zeer relevant om de kennis en kunde die 
ontwikkeld is in dit project en ook in het ESCo project ‘Kleinpolderplein’ vast te 
leggen en te delen. Derde partijen die interesse hebben in de ESCo formule 
kunnen lering trekken uit de succesfactoren en dilemma’s die in deze projecten 
zijn voorgekomen. Daarnaast wil de gemeente Rotterdam ook een 
voorbeeldfunctie innemen betreft het verduurzamen middels het ESCo concept 
(Outer, 2016).   

1.8 Leeswijzer 

Om verwarring in dit onderzoek te voorkomen, en de leesbaarheid te verhogen, 
is ervoor gekozen om alle begrippen zoals OEPC EPC te vermijden en deze 
allemaal als ESCo te benoemen. Nadeel van een onderwerp met financiële en 
technische eigenschappen is dat er gauw een oerwoud aan begrippen ontstaat. 
Om de leesbaarheid van dit onderzoek te verhogen is ervoor gekozen om met de 
gangbare term ESCo te continueren op punten waar technisch gezien een ander 
begrip moet worden benoemd die veel te maken heeft met een ESCo.  
 
De empirie, analyse en conclusie zijn opgebouwd volgens dezelfde structuur. 
Deze structuur is ontstaan uit de Project Life Cycle. De opbouw van de 
(sub)paragrafen van de empirie en de analyse komen allen met elkaar overeen en 
wijken enkel op specifieke onderdelen van de projecten af. Elke uitspraak in de 
analyse is daardoor te herleiden naar een uitspraak in de empirie.  
 
In de concurrentiegerichte dialoog zijn er in beide projecten drie geïnteresseerde 
partijen betrokken als potentiele opdrachtnemer. In de empirie en de analyse 
wordt enkel naar de ervaringen van Strukton Worksphere verwezen. Deze partij 
is in beide gevallen de partij geweest die de aanbesteding gewonnen heeft. Dit 
betekend echter niet dat dit de enige partij in de dialoog was.  
 
In dit onderzoek wordt vaak gerefereerd naar het contract en de ‘considerance’. 
Deze zijn gegeneraliseerd terug te vinden in de bijlage ‘model OEPC’ en ook te 
vinden op deze pagina, url:   https://goo.gl/fpkyvc  
  

https://goo.gl/fpkyvc
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2. THEORETISCH KADER 

2.1 Inleiding  

Overheid gerelateerde besluitvormingsprocessen vinden vaak plaats in 
netwerken (Kickert, 1997, Mandell, 2001). In deze netwerken bevinden zich 
uiteenlopende en van elkaar afhankelijk partners, waarbij elke partner zijn eigen 
doelen, waarden en strategieën bezit (Koppenjan, 2004). De in het netwerk 
opererende partners moeten gemanaged worden om tot een gezamenlijke 
oplossing te komen. De complexiteit hiervan roept governance-vraagstukken op 
(Edelenbos., 2006). Het besluitvormingsproces wat zich heeft afgespeeld rondom 
het eerste en daarop volgende tweede ESCo project bevat al deze kenmerken. In 
dit hoofdstuk zullen er diverse handvatten gepresenteerd worden die in dit 
onderzoek worden toegepast om het proces en de bijbehorende perspectieven 
overzichtelijk te maken. 
 
In de eerste paragraaf zullen de drie variabelen die invloed hebben op de 
afhankelijke variabele worden toegelicht. De daarop volgende paragraaf licht toe 
welke causale relaties tussen deze variabelen aanwezig kunnen zijn, waarna in 
paragraaf 2.4 ingegaan wordt op de afhankelijke variabele. Om de 
ontwikkelingen met betrekking tot de te onderzoeken projecten systematisch 
weer te kunnen geven worden de projecten aan de hand van de 
Projectlevenscyclus (PLC) gerapporteerd. Met de inzichten die deze theorieën 
bieden zal er vervolgens in de concluderende paragraaf antwoord gegeven 
worden op de eerste deelvraag.  

2.2 De variabelen vertrouwen, controle en type 

vastlegging in contracten  

In deze paragraaf zullen de theoretische inzichten betreffende de variabelen 
vertrouwen, controle en type vastlegging in contracten afzonderlijk worden 
gepresenteerd. In de daarop volgende paragraaf zal er ingegaan worden op de 
causale relaties tussen deze drie variabelen.  

2.2.1 Vertrouwen  

Vertrouwen is een breed begrip. Daarom is het belangrijk dat meteen duidelijk is 
wat met het begrip ‘vertrouwen’ bedoeld wordt. Vertrouwen is: 
 
‘’Partner A verwacht geen opportunistisch gedrag van partner B (ondanks het 
aanbod van kansen daartoe), zelfs wanneer partner A geen sancties op kan 
leggen aan partner B.’’ (McAllister, 1995, Bradach, 1989, Chiles, 1996, 
Nooteboom, 1996, Ring, 1994). 
 
Hiermee wordt bedoeld dat het eigenbelang van partner A minder zwaar weegt 
dan de relatie tussen partner A en partner B. Dus alles wat verder gaat dan het 
vervullen van het eigenbelang is vertrouwen (Williamson, Calculativeness, trust 
and economic organization, 1993). Williamson beredeneerd in zijn onderzoek dat 
vertrouwen altijd verder gaat dan het economisch belang. En daardoor niet in 
een puur economisch perspectief past.  
 
In 2002 maakt Nooteboom onderscheid tussen twee vormen van vertrouwen, 
vertrouwen in competentie en vertrouwen in intentie. De eerste vorm, 
vertrouwen in competentie, focust zich op diverse competenties van de partner. 
Dit zijn kennis, cognitieve, organisatorische, en communicatieve vaardigheden.  
 
De tweede vorm van vertrouwen die Nooteboom (Nooteboom B. , 2002) 
aangeeft gaat over de intentie van de partner ten opzichte van de relatie, met 
focus op het zich onthouden van opportunisme. Er zijn twee vormen van 
opportunisme. De passieve vorm heeft betrekking op de toewijding van de 
partner ‘zet partner A zich volledig in voor partner B?’. De andere vorm is actief 
opportunisme waarbij partner A doelbewust op zoek gaat naar eigen gewin ten 
nadele van partner B. Denk daarbij aan bedrog, stelen, uitbuiten en misbruik 
maken van intellectueel eigendom.  
 
Naast de vormen van vertrouwen zijn er ook graadmeters voor de mate waarin 
vertrouwen aanwezig is, of elementen die deze mate van vertrouwen versterken. 
Empathie is een van deze elementen. Empathie houdt in dat partners elkaars 
sterktes en zwaktes in competentie en intentie inzien en begrijpen. Identificatie 
gaat verder, hierbij zien partners overeenkomsten in bijvoorbeeld visie en 
gevoelens. Bij identificatie ontstaat een sterkere vertrouwensband dan bij 



11 
 

empathie. Echter zorgt dit vertrouwen voor dat in een relatie in mindere mate 
aan de mogelijkheid van opportunistisch gedrag wordt gedacht (Lewicki, 1996, 
McAllister, 1995).  

2.2.2 Controle 

De volgende variabele die invloed heeft op tevredenheid is controle. Om duidelijk 
te krijgen wat er onder controle valt wordt het begrip in dit onderzoek als volgt 
gedefinieerd;  
 
‘’Een regelgevend proces waarbij de elementen van een systeem 
voorspelbaarder gemaakt worden door middel van het opstellen van normen en 
sancties bij het nastreven van een gewenste doel of staat’’  (Mills, 1996)  
 
Deze definiëring wordt duidelijker als er over opportunisme gesproken wordt, 
controle is er vooral op gericht dat partners geen opportunistisch gedrag 
vertonen, oftewel om de mogelijkheden tot dit gedrag te bestraffen (Nooteboom 
B. , 2002). In zijn onderzoek formuleert Nooteboom twee vormen van controle. 
De eerste vorm van controle is de zwakke vorm. De zwakke vorm van controle 
gaat over het gebruik van instrumenten die het relationele risico verminderen. 
De sterke vorm van controle is macht, hierbij gaat het over de mogelijkheden die 
partner A heeft om partner B te bestraffen bij vertoon van opportunistisch 
gedrag. Beide vormen zijn hieronder weergegeven in een tabel.  
 
Verzachtende omstandigheden die opportunistisch gedrag verminderen 
(Nooteboom B. , 2002) 

 Universele sancties Persoonlijke sancties  

Zwakke vorm van 
bestrijding opportunisme  

Sterke vorm van 
bestrijding 
opportunisme 

Eigenbelang 

Monitoren (controleren 
op opportunistisch 
gedrag) 

Contracten, juridische 
slagkracht dun 
vertrouwen, vertrouwen 
in algemene 
omgangsnormen van 
instituties extern 

Hiërarchie, 
leidinggevend mandaat  
dik vertrouwen is vooral 
intern binnen een 
organisatie  

organisatie  

(wederzijdse) 
afhankelijkheid (zonder 
middelen van A kan B 
niet verder) Incentive 
controle, gijzeling kan 
hier plaatsvinden 

Reputatie unieke vaardigheden 
partner, overstapkosten 
en gevoelige kennis.  

Onzelfzuchtigheid  

Welwillendheid  Waarden, sociale 
normen, plichtmatigheid  

Vriendschap, empathie 
en routine (langdurige 
relatie) vriendschap 
gebaseerde relatie.   

 
In een publiek private samenwerking is er een wederzijdse afhankelijkheid tussen 
de publieke en private partijen. Het principe van een dergelijke governance 
samenwerking is dat de publieke partij gebruik maakt van unieke middelen die de 
private sector bezit. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen vijf soorten 
middelen (Koppenjan, 2004):  
 

- financiele middelen  
- productiemiddelen  
- competenties autoriteit 
- kennis (onoverdraagbaar)  
- legitimiteit  

 
Als in een samenwerking partner A bepaalde middelen bezit die voor partner B 
essentieel zijn kan partner A macht uitoefenen op partner B. Op deze manier kan 
er in een relatie een gijzeling ontstaan, want naar de waarneming van partner A 
kan alleen partner B het betreffende vraagstuk ‘oplossen’ (Williamson, 1985). 
Zoals de vaardigheid om vastgoed energie efficiënter te maken. Dit is geen 
kerntaak van de gemeente waardoor er minder specialisme intern aanwezig om 
op een innovatieve manier dit probleem aan te pakken.  
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2.2.3 Type vastlegging in contracten  

Wanneer er een samenwerking ontstaat tussen diverse partijen is het gangbaar 
in Nederland om een contract op te stellen. Lyons en Mehta definiëren het begrip 
contract als volgt, en deze definitie zal in dit onderzoek worden aangehouden: 
 
‘Formele contracten zijn schriftelijke overeenkomsten tussen twee of meer 
partijen die worden beschouwd en bedoeld als juridisch bindend’ (Lyons, 1997, p. 
241).  
 
Williamson (Williamson, 1985) onderschrijft in zijn onderzoek naar Total Cost 
Economics (economisch perspectief) dat een efficiënt contract op een heldere 
manier inspeelt op de onzekerheden, ingezette middelen en herhaaldelijkheid 
van de transactie. Hierbij moeten de clausules helder en meetbaar zijn. Wanneer 
clausules vaag zijn kunnen deze niet worden afgedwongen. Dit is van groot 
belang als het contract betrekking heeft op relaties die worden gekarakteriseerd 
door hoge mate van onzekerheid en/of complexiteit, zeer specifieke 
investeringen of intensieve informatieoverdracht.  Volgens Klein Woolthuis en 
Blumberg (Klein Woolthuis, 1999, Blumberg, 2001) worden er een aantal vaste 
clausules opgenomen in het contract. Deze clausules gaan over het volgende: 
 

- Waarborg voor intellectueel eigendom (wiens eigendom is het); 
- Waarborg tegen lekken van informatie aan derden (wie het mag delen) ; 
- Clausules over hoe de complexe relatie gemanaged moet worden (duur, 

projectplan, verantwoordelijkheden, investeringen ect (Klein Woolthuis, 
1999, Blumberg, 2001) 

 
Deze clausules moeten ervoor zorgen dat het veilig is voor partners om 
informatie te delen zonder dat deze partners gedupeerd worden door mogelijk 
opportunistisch gedrag. 
 
Blumberg (Blumberg, 2001) heeft in samenwerking met onder andere de faculteit 
rechten van de universiteit van Utrecht en verschillende advocaten die 
gespecialiseerd zijn in contract recht, een overzicht gemaakt van type clausules in 
een contract bij een samenwerking tussen twee partijen. Hiervoor is empirisch 
onderzoek verricht, er zijn 92 contracten doorgenomen. De verschillende 
clausules zijn als volgt; financieel, intern management, monitoren, allocatie van 

middelen, intellectueel eigendom, externe relaties en conflictbehandeling 
(Blumberg, 2001) 

2.3 Causale relaties tussen de variabelen  

Uit het onderzoek van Klein Woolthuis blijkt dat de volgorde en de soort van 
effect op elkaar per project kan verschillen (Woolthuis, 2005). Hieronder worden 
de drie varianten gepresenteerd die Klein Woolthuis heeft gepresenteerd uit haar 
onderzoek.  
 
Als eerste wordt er een samenwerking vastgelegd door het vastleggen van een 
contract (type vastlegging in contracten). Het contract legt volgens in deze 
variant de basis om vertrouwen te ontwikkelen tussen de partners. Deze variant 
is vergelijkbaar met de visie uit het economisch perspectief van Transaction Cost 
Economisch van (Williamson, 1985). Deze is gebaseerd op volledige rationaliteit 
en ziet een samenwerking als een transactie in plaats van een proces 
(governance perspectief). In het kader van volledige rationaliteit moeten de 
sancties vanuit controle groter zijn dan de beloning van opportunistisch gedrag.  
 
De tweede variant die Klein Woolthuis aandraagt is dat het contract (type 
vastlegging in contracten) in conflict is met vertrouwen. Partners kunnen een 
uitgebreid contract met veel clausules zien als een gebrek aan vertrouwen en als 
angst voor opportunisme. Zeker wanneer de afgesproken clausules nauwlettend 
worden nageleefd. Bij het nauwlettend naleven van het contract is de 
mogelijkheid tot het ontstaan van conflicten (Gaski, 1984, Hunt, 1974, Lusch, 
1976) groter waardoor defensief gedrag (Zand, 1972, Hirshman, 1984) of 
opportunisme (Goshal, 1996) gestimuleerd wordt. Het streng naleven kan dus als 
minder wenselijk worden beschouwd voor verschillende partijen (Fehr, 2001, 
Fehr, 2002, Lyons, 1997, Chen, 2000). Dit met name met het oog op het effect 
daarvan op toekomstige relaties. Het scheppen van persoonlijke relaties 
waardoor opportunisme (en de vraag naar controle) wordt teruggedrongen is 
daarom effectiever  (Bradach, 1989). 
 
Als laatste kunnen vertrouwen en contract (type vastlegging in contracten) een 
negatieve relatie hebben. Wanneer er een vertrouwensband is opgebouwd 
tussen de verschillende partners dan zal vertrouwen een gedeelte van het 
contract vervangen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als partners al eerder 
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succesvol met elkaar hebben samengewerkt (Woolthuis, 2005). Door ervaring uit 
een vorige samenwerking kan er routine ontstaan. Deze routine zorgt ervoor dat 
er minder alert wordt gekeken naar signalen van opportunisme, dit kan gezien 
worden als vertrouwen maar ook als gebrek aan controle (Nooteboom, 2002, 
Polanyi, 1962). Dit fenomeen wordt in de literatuur ook wel omschreven als 
beperkte rationaliteit (Simon, 1972). 

2.4 Tevredenheid 

Als afhankelijke variabele is tevredenheid gekozen. Dit is in lijn met 
bestuurskundige traditie. Vanwege verschuivende belangen in het speelveld is 
het als lastig ondervonden om (beleids)effectiviteit te meten. Daarom is door 
bestuurskundigen zoals Teisman (Teisman, 1992) en Verweij (Verweij, 2015) de 
variabele ‘tevredenheid’ gekozen. Het gaat uiteindelijk niet om hoeveel doelen 
afgestreept kunnen worden maar om hoe tevreden de partners zijn. Als eerste 
een definitie van tevredenheid zoals deze zal worden toegepast in dit onderzoek: 
 
‘De reactie en beoordeling van de partner op het verschil tussen de waargenomen 
prestaties en de vooraf gedefinieerde verwachting van een product en of prestatie 
(Day, 1984, Fornell, Johnson, Anderson, Cha, & Bryant, 1996, Jamali, 2007)’ 
 
Atkinson (1999) geeft aan dat de tevredenheid op drie verschillende punten te 
meten is; tijd, kosten en kwaliteit. Deze drie punten worden samen de ‘iron 
triangle’ genoemd (Atkinson, 1999). Het is evident uit de literatuur dat voor 
projectmanagers het kunnen inschatten van deze criteria essentieel is voor het 
goed verlopen van het proces (Atkinson R. C., 2006). Koppenjan en Klijn geven 
hierbij aan dat de complexiteit in netwerken ontstaat uit het feit dat partners 
verschillende interesses en percepties hebben op problemen en oplossingen 
maar wederzijds afhankelijk zijn in het nastreven van het gezamenlijke doel 
(Koppenjan, 2004). Alle vormen van tevredenheid kunnen naar deze drie 
overkoepelende punten worden teruggebracht.  

2.5 Projectlevenscyclus 

Om de empirie van dit onderzoek systematisch te rapporteren is ervoor gekozen 
om de Projectlevenscyclus (PLC) toe te passen. Omdat de projecten die 
onderzocht zullen worden in dit onderzoek nog weinig standaardisatie kennen is 

er gezocht naar handvatten buiten deze projecten. Voor een algemeen beeld 
over succesvol projectmanagement is er gebruik gemaakt van de PLC. Gallagher 
(Gallagher, 1995) heeft onderzoek gedaan naar succesfactoren bij 
projectmanagement. Hiermee gaat hij dieper in op de ‘iron triangle’. Hierbij heeft 
Gallagher het gehele proces van het project opgedeeld in projectfases. Daarbij 
heeft Gallagher een lijst gemaakt van potentiele factoren die typerend zijn voor 
succesvol projectmanagement in de verschillende fases van een project. Het 
proces wat een project doorloopt is niet te karakteriseren in een lineair proces. Er 
zijn diverse elementen die het proces kunnen beïnvloeden (Gallagher, 1995, 
Chapman & Ward, 2003):   
 

Fases Onderdelen Stappen  

Conceptualisatie Ontwikkelen 
van het product 

Window of opportunity  

Concept ontwikkeling  

Ophelderen doel 

Evaluatie concept  

planning Strategisch 
ontwerp 
product 

Basis ontwerp  

Ontwikkeling KPI’s 

Ontwikkeling design 

Evaluatie design 

Strategisch 
plannen 
uitvoering 

Kernplan activiteiten en bronnen 
(regelgevende beperkingen) 

Ontwikkeling van doelen en mijlpalen 

Plan ontwikkeling 

Plan evaluatie 

Tactische 
allocatie van 
bronnen 

Details kernplan 

Criteriaontwikkeling allocatie bronnen 

Allocatie ontwikkeling 

Allocatie evaluatie  

uitvoering Uitvoeren van 
productie 

Coördinatie en controle  

Proces monitoring  

Aanpassen doelen en mijlpalen 

Voorzien in passende organisatorische 
en communicatieve arrangementen  

Aanpassen allocatie bronnen 

Evaluatie controle  
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evaluatie Leveren van het 
product 

Adequate testen 

Adequate training 

Managen van partnerverwachtingen  

Verkrijgen van werkvergunningen  

Overzien van 
het proces 

Vastleggen van kennis 

Lessen trekken 

Begrijpen wat succes inhoudt  

Ondersteunen 
van het product 

Voorzien van passende organisatorische 
arrangementen  

Identificeren van risicos  

Managen van partnerverwachtingen 

 
De handvatten van deze PLC zullen gebruikt worden om het verloop van de 
onderzochte projecten helder weer te geven. 

2.6 Conclusies theorie en conceptueel model  

Om de complexiteit die aanwezig is in het project te managen is het noodzakelijk 
om de complexiteit te formuleren in (overzichtelijke) systemen. In deze systemen 
komen de verschillende theoretische inzichten en de onderlinge relaties duidelijk 
naar boven. Met deze conclusies en conceptueel model kan er antwoord gegeven 
worden op de eerste set aan deelvragen; 
 
Welke inzichten biedt de literatuur betreffende vertrouwen?  
 
Welke inzichten biedt de literatuur betreffende controle?  
 
Welke inzichten biedt de literatuur betreffende type vastlegging in contracten? 
 
Welke inzichten biedt de literatuur betreffende tevredenheid?  
 
Deze deelvragen zijn opgesteld om ambiguïteit over de variabelen te voorkomen. 
De afhankelijke variabele in dit onderzoek is tevredenheid. Deze variabele is 
onder te verdelen in drie kernelementen van dit begrip. Dit zijn tijd, prijs en 
kwaliteit, deze drie-eenheid wordt ook wel de ‘iron triangle’ genoemd. Elke vorm 
van tevredenheid is terug te leiden naar een van deze drie elementen. Om de 
onderzochte projecten duidelijk weer te kunnen geven worden de handvatten 

van de Project LevensCyclus (PLC) gebruikt. De PLC gaat dieper in op de ‘iron 
triangle’.  
 
Er zijn een aantal variabelen die invloed hebben op de afhankelijke variabele 
tevredenheid. Deze variabelen zijn vertrouwen, controle en type vastlegging in 
contracten. In de literatuur is er geen eenduidigheid over de causale relatie 
tussen vertrouwen, controle en type vastlegging in contracten. Deze variabelen 
kunnen elkaar opvolgen, aanvullen of uitsluiten, dat is per project verschillend. 
Daardoor is de volgorde en mate in het conceptueel model volledig open. 
Vertrouwen is op te delen in vertrouwen in competentie en vertrouwen in 
intentie. Waarbij vertrouwen in intentie over  de perceptie van de partner A over 
de intenties van partner B gaat. Controle gaat over de type sancties die partners 
kunnen weerhouden van opportunistisch gedrag. De type vastlegging in 
contracten gaat over de typen clausules die zijn opgenomen in een contract.  
 
Hieronder is de schematische weergave zichtbaar van de verschillende theorieën 
en relaties in het conceptueel model.  
 
 
 
 
 
 
 
  

Vertrouwen 
Competentie  
Intentie  

 

Controle 
Universele sancties 
Persoonlijke sancties  
 

Type vastlegging 
in contracten  
Meetbare clausules 

Tevredenheid 
Tijd 
Kwaliteit dienst of product 
Kosten/opbrengsten 
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3. OPERATIONALISATIE  

3.1 Inleiding  

De overgang van theorie naar empirisch onderzoek wordt aangeduid als de fase 
van het operationaliseren, ofwel het waarneembaar of ‘meetbaar’ maken van 
theoretische begrippen (Swanborn, 1981).  
 
Er is altijd sprake van een drietal stappen in het operationaliseren van een 
theorie (Jansen, 1987). De eerste stap is het geven van een definitie van de te 
onderzoeken theoretische begrippen. Met een definitie kan worden afgebakend 
wat onderzocht gaat worden (Thiel, 2010). De gebruikte theoretische begrippen 
in dit onderzoek zijn immers te complex, veelomvattend en niet tastbaar. In dit 
hoofdstuk worden deze begrippen (variabelen) uitgewerkt in indicatoren.  
 
In stap twee wordt bepaald welke uitingsvormen het theoretische construct 
(variabelen) in de dagelijkse praktijk kan aannemen, en welke daarvan in dit 
onderzoek worden gebruikt om de verschillende theoretische perspectieven te 
meten. In dit onderzoek zullen deze begrippen de indices worden genoemd.  
 
Als derde en laatste stap zullen de indices worden vertaald naar concrete 
indicatoren waarmee de indices worden gemeten. Het belangrijkste criterium van 
deze indicatoren is dat ze direct meetbaar zijn in de praktijk en geen ruimte meer 
overlaten voor eigen interpretatie van de lezer. 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Definities  

Om een bruikbare stipulatieve definitie te hebben moet deze definitie voldoen 
aan een drietal eisen (Verschuren & Doorewaard, 2007, p. 136): 
 

- Afbakening van een begrip tot haalbare proporties; 
- Duidelijkheid over de vraag welke waarneembare zaken in de 

werkelijkheid onder de definitie vallen; 
- Aansluiting bij de doel- en vraagstelling van dit onderzoek.  

 
Hieronder komen de definities naar voren die gebruikt worden voor dit 
onderzoek. Hierbij is er rekening gehouden met de drie bovenstaande vereisten. 
Het is een casestudy, hierdoor is het van belang om een bruikbare en behapbare 
definitie te hebben voor bijvoorbeeld tijdens de interviews.  
 

Vertrouwen ’’Partner A verwacht geen opportunistisch gedrag van 
partner B (ondanks het aanbod van kansen daartoe), 
zelfs wanneer partner A geen sancties op kan leggen aan 
partner B.’’ (McAllister, 1995, Bradach, 1989, Chiles, 
1996, Nooteboom, 1996, Ring, 1994) 

Controle  ‘’Een regelgevend proces waarbij de elementen van een 
systeem voorspelbaarder gemaakt worden door middel 
van het opstellen van normen en sancties bij het 
nastreven van een gewenste doel of staat’’  (Mills, 1996)  

Type vastlegging in 
contracten  

Formele contracten zijn schriftelijke overeenkomsten 
tussen twee of meer partijen die worden beschouwd en 
bedoeld als juridisch bindend  (Lyons, 1997) 

Tevredenheid  De reactie en beoordeling van de partner op het verschil 
tussen de waargenomen prestaties en de vooraf 
gedefinieerde verwachting van een product en of 
prestatie (Day, 1984, Fornell, Johnson, Anderson, Cha, & 
Bryant, 1996, Jamali, 2007) 
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3.3 Indicatoren 

Als eerste variabele vertrouwen. Dit begrip heeft reeds een aantal raakvlakken met controle. Dit komt doordat opportunisme onderdeel is van intentioneel vertrouwen. 
Echter een duidelijk verschil met controle is dat deze vooral gericht is op het weerhouden van opportunistisch gedrag, de daadwerkelijke acties om het te verminderen 
waarbij intentioneel vertrouwen vanuit het starpunt van een reguliere samenwerking begint.  
 

Vertrouwen (Atkinson, 
Crawford, & Ward, 2006) 

Competentie  Partner heeft genoeg technische kennis om het project uit te voeren (kennis) 

Partner kan de overdracht van kennis intellectueel aan (cognitief) 

Partner heeft genoeg vaardigheden om dit project te organiseren (organisatievermogen) 

Partner is communicatief sterk genoeg om dit project uit te voeren (communicatief) 

Intentioneel Partner verwacht geen sterk/actief opportunisme; partner onderneemt geen bewuste acties die de andere 
partner negatief beïnvloedt. (goodwill) 

Partner verwacht geen zwak/passief opportunisme; Partner zet zich volledig in voor het project  

  

Controle (weerhouden 
van opportunisme) 
(Woolthuis, 2005) 

Universele sancties Er zijn universele regels en wetten die de acties van een partner limiteren.  

Partner kan bij opportunistisch gedrag instanties/organisaties inschakelen die het 
opportunistisch gedrag aanpakken.  

Persoonlijke sancties De ene partner kan de andere partner sancties opleggen bij waarnemen van opportunistisch gedrag 
(handhaving).  

Partner bezit unieke (noodzakelijke) vaardigheden. 
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De type vastlegging in contracten gaat per type clausule. Elk thema heeft een aantal onderwerpen waaruit het thema bestaat. Hierbij is het essentieel dat elk onderwerp is 
vermeldt maar ook gemeten kan worden, anders wordt deze niet meegenomen in het onderzoek 

Variabele  Type clausules Type vastlegging in contracten van 

Type vastlegging in 
contracten (clausules en 
meetbaarheid) 
(Blumberg, 2001) 

Financieel R&D kosten 

Vastlegging van betalingen   

Wijziging in prijs/kosten  

Methode van kostenberekening  

Intern management  Beëindiging coöperatie  

Planning 

Verantwoordelijkheid onderhoud 

Wat wordt er gedaan met coproductie  

Verslaglegging  

Levering materialen en installaties  

Aanstellen personeel  

Monitoring  Kwaliteitscontrole 

Methode kwaliteitscontrole 

Toegang tot installaties  

Uitwisseling personeel 

Allocatie van resultaten Eigendom gedeelde kennis, patenten  

Intellectueel eigendom Verzwijging vergaarde kennis 

Bijdrage aan bestaande patenten  

Externe relaties Exclusiviteit van relaties  

Verplichting/recht om diensten te kopen 

Participatie van derden 

Restricties in samenwerkingspartners  

Conflict behandeling  Arbitrage overeenkomst 

Sancties bij te laat betalen  

Sancties bij slechte kwaliteit  

Sancties bij te laat leveren  

 
Vervolgens is er ook de afhankelijke variabele tevredenheid. Deze is geoperationaliseerd aan de hand van de ‘iron triangle’.  

Tevredenheid Tijd Is de partner tevreden over de tijdsduur van het project en/of projectonderdelen? 

Kwaliteit Is de partner tevreden over de kwaliteit van de geleverde producten en/of diensten? 

Kosten/opbrengsten  Is de partner tevreden over de kosten/opbrengsten die het project genereerd? 
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4. METHODOLOGISCHE VERANTWOORDING 

In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe de data voor dit onderzoek is verzameld en 
geanalyseerd. Daarnaast wordt er ingegaan op de validiteit en de 
betrouwbaarheid van de methodiek en dataverzameling.  

4.1 Casestudy  

Voor dit onderzoek is gekozen voor een casestudy. De algemene eigenschappen 
van een casestudy zijn dat deze diepgaand is en een integraal inzicht biedt over 
enkele tijdruimtelijk begrensde processen (Verschuren & Doorewaard, 2007), in 
dit geval de twee ESCo projecten van gemeente Rotterdam en Strukton 
Worksphere. Deze casestudy heeft een aantal kenmerken die hieronder 
benoemd worden (Verschuren & Doorewaard, 2007).  
 
Als eerste is een kenmerk van een vergelijkende casestudy dat het om een smal 
domein gaat. Er zijn voor dit onderzoek twee ESCo projecten van de gemeente 
Rotterdam en Strukton Worksphere gekozen. Hierbij is de focus vooral gericht op 
het vergelijken en duiden. Ten tweede vraagt deze methode om veel meer 
diepgang en is daarmee arbeidsintensiever dan bijvoorbeeld een survey. De face-
to-face gesprekken (die niet voorkomen bij een survey) zijn als derde ook 
selectief en gebaseerd op strategische argumenten zoals verder toegelicht zal 
worden in paragraaf 4.2. Een vierde kenmerk is dat deze methode meer 
openingen biedt in het holistisch benaderen van de case. Er wordt minder 
voorgestructureerd in de vragen die in bijvoorbeeld de interviews worden 
gesteld. Er is meer ruimte om diepgang te zoeken in de face-to-face gesprekken 
waardoor alle facetten van het onderwerp kunnen worden belicht.  
 
De keuze is op deze twee casussen gevallen omdat de eerste casus ook de eerste 
was in Nederland, de tweede was de derde van gemeente Rotterdam. Het 
tweede ESCo project van gemeente Rotterdam (Kunsthal) was gecombineerd met 
een algehele verbouwing en was daarom technisch minder goed te vergelijken 
met de eerste. De derde ESCo casus (Kleinpolderplein) was daarentegen wel goed 
te vergelijken. De partners in beide projecten zijn namelijk grotendeels hetzelfde, 
enkel het vastgoed waarover de ESCo gaat is verschillend.  Hierdoor is het 

makkelijker om tot een algemene uitkomst te komen met betrekking tot de 
casevergelijking. De gekozen variant van de casestudy is de hiërarchische 
methode van vergelijken. Tijdens de interviews, observaties en 
bronnenonderzoek is er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de twee 
verschillende cases. Hierdoor kunnen er in de analyse op een hoger 
abstractieniveau vergelijkingen worden getrokken.  
 
Een groot voordeel volgens Verschuren en Doorewaard, zeker in een 
vernieuwend concept waar nog weinig over bekend is, is de mogelijkheid om een 
integraal en holistisch beeld te creëren. De interviews en de face-to-face 
benadering in het veld zorgen ervoor dat er dieper ingegaan kan worden op 
‘nieuwe’ elementen in het onderzoek. Deze wendbaarheid is een voordeel maar 
moet waar mogelijk ondervangen worden door een literaire basis zodat er niet 
teveel afgeweken wordt van de te onderzoeken materie zoals bepaald in het 
theoretisch kader van dit onderzoek.  
 
Een nadeel van deze methode is de externe validiteit. De strategische keuze voor 
twee casussen zorgt ervoor dat de uitkomsten van het onderzoek minder 
makkelijk te generaliseren zijn in vergelijking met een survey onderzoek waar een 
veel groter aantal respondenten en casussen worden onderzocht. Hierover wordt 
in de volgende paragraaf dieper op ingegaan.  

4.2 Validiteit en betrouwbaarheid  

Om dit onderzoek zo correct mogelijk uit te voeren zijn er vooraf verschillende 
keuzes gemaakt met betrekking tot de gebruikte methodes. Deze keuzes zijn 
gemaakt ten behoeve van de betrouwbaarheid en validiteit van dit 
bestuurskundig onderzoek. Het doel van het onderzoek is inzicht bieden in het 
samenwerkingsproces van de ESCo projecten. Er is in dit onderzoek gekozen voor 
methodetriangulatie, hiermee wordt de interne validiteit verhoogd (Verschuren 
& Doorewaard, 2007). De verschillende gebruikte methodes van dataverzameling 
zijn: 
 

- Semi-gestructureerde interviews van de betrokken partners zodat er 
ingegaan kan worden op ontwikkelingen tijdens het interview (dertien 
respondenten geïnterviewd waarvan Ard den Outer van gemeente 
Rotterdam meerdere malen),  
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- Bronnenonderzoek voor onder andere theoretische inzichten, algemene 
ESCo bevindingen uit voorgaande onderzoeken en het naslaan van het 
contract wat gebruikt is bij de ESCo projecten.  

- Observatie tijdens het seminar ‘ESCo-seminar over de verduurzaming 
van Kleinpolderplein van Gemeente Rotterdam’ georganiseerd door 
ESCoNetwerk. Hierbij is in acht genomen om te participeren in het 
seminar (participatieve observatie) zodat de observator minder als 
indringer zou worden gezien (Verschuren & Doorewaard, 2007), 

 
De inzichten van de theorieën uit hoofdstuk 2 en bijbehorende definities zijn als 
uitgangspunt voor dit onderzoek genomen. Echter moet er in ogenschouw 
worden genomen dat ondanks de duidelijke afbakening van de toegepaste 
begrippen in het theoretisch kader deze tijdens interviews kunnen vertroebelen 
en vervagen. Om de zuiverheid van de interview vragen en antwoorden te 
bevorderen is er een topiclijst als leidraad gebruikt tijdens het interview (Goede, 
1999). De interviewer kan tijdens het interview terugvallen op de te onderzoeken 
materie en de bijbehorende indicatoren. Deze indicatoren zijn vervolgens ook als 
startpunt gebruikt bij het coderen van de interviews zelf. Tevens dwingt deze 
topiclijst de interviewer om objectief te blijven in het interview. Om de 
correctheid van de uitspraken te verifiëren worden aan het einde van het 
onderzoek de gebruikte citaten ter controle opgestuurd naar de respondenten.  
 
Er moet veel aandacht besteedt worden aan de generaliseerbaarheid van het 
onderzoek  (Thiel, 2010). Het is inherent aan kwalitatief onderzoek dat 
herhaalbaarheid lagers is dan bij een kwantitatief onderzoek. Daarom is er extra 
aandacht besteedt aan de navolgbaarheid. De interviews zijn opgenomen en 
getranscribeerd. Tevens is er in deze casus nog een extra element, de casus die 
hier onderzocht wordt heeft weinig vergelijkingsmateriaal in Nederland vanwege 
het innovatieve concept. De gemeente Rotterdam was de eerste 
overheidsinstantie die het ESCo concept toepaste op haar eigen vastgoed 
(ESConetwerk.nl, 2016). Met dit project wil de gemeente Rotterdam een 
voorbeeldfunctie op zich nemen (Keijser, 2016). Hierdoor is het van belang dat er 
op een objectieve manier en met veel diepgang ingegaan wordt op het proces 
van het project en de betrokken partners. Tevens is het van belang om de 
eigenschappen van de partners te benoemen. De gemeente Rotterdam is de 
tweede gemeente van Nederland en heeft daarmee een grotere begroting dan 
de gemiddelde gemeente van Nederland. Hierdoor heeft het risico van een 

mogelijk falen van het project met een X omvang relatief gezien minder impact 
dan op een kleine gemeente. 
 
De respondenten zijn op basis van een bewuste selectie gekozen. De 
selectiecriteria waren dat verdeeld over de gehele tijdlijn elke partner en elk 
onderliggende onderdeel van de organisatie vertegenwoordigd moest zijn in de 
interviews. Dit houdt in dat er verschillende personen van Strukton Worksphere 
en de gemeente Rotterdam geïnterviewd zijn, hierbij is ervoor gezorgd dat er 
overlap is tussen te betreffende tijdsperiodes zodat uitspraken met elkaar 
vergeleken kunnen worden. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van de 
verstrekte data in interviews verhoogd, er kan immers een confrontatie ontstaan 
tussen verschillende visies en interpretaties van de empirie (Swanborn, 1981). 
Een beperking van een casestudy is de herhaalbaarheid. Dit heeft invloed op de 
betrouwbaarheid. Echter zijn de gesprekken opgenomen en getranscribeerd. 
Hierdoor is de navolgbaarheid en transpiratie van het onderzoek verbeterd. 
Daarnaast leveren percepties en interpretaties van betrokken personen ook 
gedetailleerde bevindingen op die bijdragen aan het begrip van de gehele 
casuïstiek (Thiel, 2010). In de volgende paragraaf worden de betrokken partners 
vermeldt.   

4.3 Betrokken partners 

Doordat er in dit onderzoek twee casussen worden onderzocht waarbij een select 
aantal partners deelnemen is het bepalen van de te ondervragen partners 
eenvoudig. Bij de eerste casus waren vier partijen betrokken, zijnde: 
 

- Gemeente Rotterdam 
- Strukton Worksphere en contractpartij Hellebrekers Technieken 
- Bank Nederlandse Gemeente (BNG bank) 
- Deloitte Real Estate 

 
Bij de tweede casus zijn de volgende partijen betrokken: 
 

- Gemeente Rotterdam 
- Gemeente Schiedam 
- Strukton Worksphere 
- Bank Nederlandse Gemeente (BNG bank) 
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In de tweede casus had de gemeente Rotterdam geen hulp meer nodig van 
Deloitte Real Estate om te faciliteren in de concurrentiegerichte dialoog. In de 
bijlage is een lijst van respondenten van dit onderzoek toegevoegd.  
 
De selectie van respondenten is op basis van diverse variabelen geweest. Als 
eerste is er gepoogd om van elke partij per project minimaal twee direct 
betrokken respondenten te spreken om hiermee de uitspraken met elkaar te 
kunnen vergelijken. Dit is in grote mate gelukt. Echter zijn bij Deloitte Real Estate 
en BNG Bank enkel één respondent geïnterviewd. Tevens is er dieper ingegaan op 
de financiële constructie van een ESCo met een financieel adviseur van de 
opdrachtnemer. Tevens is er gezocht naar een onafhankelijke visie op de 
projecten via een respondent van het ESCoNetwerk. In de bijlage is een lijst 
opgenomen van de respondenten met daarbij de functie en betrokkenheid bij de 
ESCo projecten. Hieronder staan de namen weergegeven per toenmalige 
werkgevers: 
 
Gemeente Rotterdam: 

- Ard den Outer 
- Lex Keijser  
- Gert-Jan de Looze 

 
Gemeente Schiedam 

- Peter Kroonen 
- Jan van Zwol  

 
Strukton Worksphere 

- Dian Verkaart 
- Rutger Beekhof 
- Jeroen Mieris 
- Marco van Ingen 
- Hans van Hal 

 
BNG Bank 

- Pieter Oppermann 
 
Deloitte Real Estate 

- Myra Glaser 
 
ESCoNetwerk 

- Harry Sterk 
 
Voordat deze respondenten geïnterviewd worden is er vooronderzoek gedaan 
om enigszins bekend te worden met het concept ESCo. Met deze kennis kan er 
tijdens het interview meer ingegaan worden op het proces dan de technische 
zaken over hoe een ESCo werkt.  
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5. VOORONDERZOEK  

In dit hoofdstuk zal gerapporteerd worden wat een ESCo is en welke varianten 
ervan zijn. De behandelde elementen zijn niet verbonden aan de onderzochte 
casus en hebben een Mondiaal, Europees, nationaal of regionaal karakter.  
 
Er wordt ingegaan op een rapport van Van Kempen (Kempen, 2013) die in 
opdracht van AgentschapNL in 2013 onderzoek deed naar de kansen in het 
verduurzamen van gemeentelijk vastgoed met behulp van een ESCo. Daarnaast 
wordt de leidraad EPC (EnergiePrestatieContracten) van BZK gebruikt om het 
proces van een EPC toe te lichten (ESCo is een EPC). En met Pianoo 
(kenniscentrum aanbesteden) (Pianoo, 2016) zal er dieper ingegaan worden op 
de manier van aanbesteden via een concurrentiegerichte dialoog.  

5.1 Wat is een ESCo? 

ESCo staat voor Energy Service Company. Een ESCo ontwerpt, financiert en 
realiseert energiebesparende maatregelen voor één of meerdere gebouwen van 
een vastgoedeigenaar. Daarnaast verzorgt de ESCo het onderhoud en beheer van 
deze gebouwen. Door deze investeringen gaat  de energierekening blijvend 
omlaag, nemen de levensduur en de waarde van het vastgoed toe en wordt dit 
aantrekkelijker voor huurders. Bovendien levert het een belangrijke bijdrage aan 
de reductie van CO2-uitstoot. De basis voor een ESCo is een 
energieprestatiecontract in combinatie met een meerjarig onderhoudscontract 
(OEPC) waarin afspraken staan over energieverbruik, onderhoud en beheer. Met 
dit contract verplicht de ESCo zich om een groot aantal energiebesparende 
maatregelen te nemen, en deze zelf te financieren. De ESCo verdient deze 
investeringen terug uit het rendement dat deze maatregelen opleveren. Zo biedt 
een ESCo de vastgoedeigenaar een uitgelezen kans om de gebouwen groener, 
duurzamer en energiezuiniger te maken, zónder dat daar extra voor betaald 
wordt (Strukton, 2016).  
 
Binnen dit onderzoek wordt met het begrip ESCo niet alleen het bedrijf bedoeld 
maar ook het concept. Op deze manier wordt de leesbaarheid van dit onderzoek 
verhoogd.  

5.1.1 Soorten ESCo’s  

Er is niet een vaste vorm voor een ESCo. De exacte architectuur van installaties 
en invulling van andere afspraken zoals financiering, looptijden, etc. zal afhangen 
van het type project/gebouw en de wensen van de eigenaar/gebruiker. De 
verschillende varianten worden hieronder benoemd (ESConetwerk.nl, 2016): 
 

- Als eerste is er een ESCo-light, deze richt zich primair op de invoering 
van energiemanagement (monitoring) om vervolgens op basis van 
verkregen meetgegevens energiebesparingen te realiseren.  

- Een tweede mogelijke variant is een Product-ESCo, deze richt zich op 
één specifieke maatregel (bijvoorbeeld het zuiniger maken van de 
verlichting).  

- Als derde de Installatie-ESCo, deze richt zich op meer ingrijpende 
energiebesparende maatregelen (zoals de klimaatinstallaties van het 
gebouw).  

- En als laatste de Gebouw-ESCo, deze richt zich, naast bovenstaande 
maatregelen, ook op maatregelen in de schil van een gebouw. Dit is de 
variant die door de gemeente Rotterdam in samenwerking met Strukton 
Worksphere (en Hellebrekers als contractpartij) bij de ESCo ‘negen 
zwembaden’ is gekozen.  

 
Naast de type ESCo’s zijn er ook diverse varianten van financieren. Hier zal op 
ingegaan worden in paragraaf 5.2.  

5.1.2 Gelijkenissen en verschillen ESCo en PPS  

Bij Publiek-Private Samenwerking (PPS) werken de overheid en bedrijven samen 
aan projecten via geïntegreerde contractvormen. Klijn en Teisman (Klijn & 
Teisman, 2003) definiëren PPS als volgt; ‘een samenwerking tussen publieke en 
private partners waarin de partners producten en/of services ontwikkelen 
waarbij de risico’s, kosten en voordelen zijn gedeeld’. Hierbij moet onderscheid 
gemaakt worden tussen twee versies van PPS.  Als eerste PPS in de vorm van een 
innovatief aanbesteden. Hierbij is er een duidelijk verschil tussen opdrachtgever 
en opdrachtnemer, samenwerking vindt vooral plaats voordat het contract 
gevormd is waarna de overheid een controlerende/supervisor rol op zich neemt 
en er is meer focus op het contract. De tweede vorm is PPS in de vorm van een 
partnerschap. Hierbij wordt er langduriger tussen de publieke en private partijen 
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samengewerkt, zijn er meer gezamenlijke doelen en wordt er meer nadruk 
gelegd het wederzijdse vertrouwen (Edelenbos & Teisman, 2008).  
 
Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO) is een voorbeeld van innovatief 
aanbesteden. Bij DBFMO zijn belangrijke onderdelen van een project 
ondergebracht in 1 contract. Deze contractvorm kan aantrekkelijk zijn voor grote, 
langdurige projecten op het gebied van huisvesting en infrastructuur. Het kan 
leiden tot projecten van betere kwaliteit voor minder geld (Rijksoverheid, 2016). 
Deze manier van werken heeft een aantal gelijkenissen met het ESCo concept. 
Hierbij gaat het ook om een samenwerkingsvorm (innovatief aanbesteden 
(Edelenbos & Teisman, 2008)) waarbij verschillende facetten – tijdsperiode, 
onderhoud, energiebesparing en mogelijk ook financiering -  worden 
geïntegreerd in één contract. PPS projecten gaan vaak over infrastructurele of 
andere grootschalige projecten. ESCo projecten hebben qua omzet vaak maar 
een beperkte grootte in vergelijking met PPS projecten. Hierover meer in 
paragraaf 0. 
 
Een ander belangrijk verschil tussen de algemene PPS projecten en een ESCo 
project is dat de vergoeding van een ESCo een plafond heeft. De besparing tussen 
de vooraf bepaalde energiekosten en de daadwerkelijke energiekosten is de 
vergoeding voor de ESCo (het bedrijf). Dit is uit het principe van budgetneutraal 
investeren. Bij PPS projecten is het plafond qua vergoeding niet bepaald, deze 
wordt grotendeels beïnvloed door concurrentie.   

5.2 Het ESCo concept bij andere gemeenten  

Van Kempen heeft in opdracht van AgentschapNL divisie NL Energie en Klimaat 
kwalitatief onderzoek gedaan naar de mogelijke rol van ESCo’s in de 
verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Deze is dus vooral gericht op de 
conceptfase van de PLC. De belangrijke vragen in dit onderzoek waren (Kempen, 
2013): Welke voorwaarden spelen een rol voor een succesvolle verduurzaming 
van gemeentelijk vastgoed? Wat zijn voor- en nadelen van verschillende opties 
om gemeentelijk vastgoed te verduurzamen?  
 
De bovenstaande vragen en andere werden voorgelegd aan diverse 
respondenten middels interviews. Uit deze interviews kwamen diverse 
zienswijzen naar voren van diverse vertegenwoordigers van gemeenten en 

experts door heel Nederland. Een aantal belangrijke en voor dit onderzoek 
relevante bevindingen uit dit rapport zullen hieronder weergegeven worden 
(Kempen, 2013).  
 

- Het is essentieel voor gemeenten om de generieke duurzame ambities 
te vertalen naar concrete ambities. Deze zijn echter vaak vanuit een 
financieel oogpunt gemaakt.  

- Om het vastgoed te verduurzamen moeten gemeenten inzicht hebben in 
de huidige staat (en energieverbruik) van het gemeentelijk vastgoed. 
Tevens is het van belang om de bestemming van het vastgoed voor de 
mogelijke ESCo periode duidelijk te hebben.  

- Draagvlak op zowel bestuurlijk, ambtelijk als maatschappelijk niveau is 
erg belangrijk. Hiervoor is centralisatie van beheer een voorwaarde, dit 
houdt in dat de schotten tussen de afdelingen weg moeten vallen. 
Tevens zal er samengewerkt moeten worden met externe partijen.  

- Wanneer alle schotten weggenomen zijn en de dienst gecentraliseerd is 
kan er vanuit Total Cost of Ownership gedacht worden. Hierdoor kunnen 
investeringen die een langere terugverdientijd hebben makkelijker 
worden uitgevoerd.  

- Voor het realiseren van de ambities is per definitie extra 
investeringsbudget nodig. Dit budget kan echter op diverse manieren 
geregeld worden, bijvoorbeeld via een revolverend fonds of door 
financiering via de ESCo als partij.  

 
Bij het organiseren van de technische realisatie moet de gemeente een afweging 
maken, zelf organiseren of uitbesteden. Een van de conclusies uit het van 
Kempen onderzoek is dat gemeenten op zoek zijn naar expertise omdat zij dat 
zelf niet bezitten. Hierom ligt uitbesteden meer voor de hand dan zelf 
organiseren. Echter hangt dit wel van mate van verduurzaming af. Bij deze vraag 
speel echter nog een vraag, en dat is de vraag; Wie draagt de technische risico’s. 
Op de uitbestedingsoverweging en de risicovraag heeft de gemeente Rotterdam 
duidelijk ingespeeld, dit vindt u terug in de analyse.  
 
Een duidelijke laatste bevinding van het onderzoek van ‘van Kempen’ is dat ze uit 
de empirie hebben kunnen concluderen dat er geen standaard recept is voor het 
verduurzamen middels een ESCo. De vele technische, organisatorische en 
financiële uitdagingen vragen om maatwerk. 
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5.3 Aanbestedingsfasen ESCo  

Een ESCo ontstaat wanneer er een Energieprestatiecontract (EPC) wordt 
gesloten. De opdrachtnemer krijgt de titel ESCo en de opdrachtgever houdt de 
titel opdrachtgever. Het zijn veelal geïntegreerde contracten, welke 
bouwwerkzaamheden in de schil van het gebouw, de levering van installaties en 
energie, financiering, diensten op het gebied van beheer en onderhoud en 
energiebesparingsgaranties kunnen omvatten. Bij opdrachtgevers die een 
energieprestatiecontract moeten of willen aanbesteden komt de vraag op hoe dit 
aanbesteed kan worden: welke aanbestedingsprocedure, welke eisen en criteria 
zijn geschikt? De complexiteit van veel energieprestatiecontracten zorgt ervoor 
dat standaard procedures, eisen en criteria voor aanbestedingen minder geschikt 
zijn, en dat het gehele inkoopproces meer voorbereiding vergt (Roskam, 2015). 
 
Het aanbesteden van een energieprestatiecontract is een van de fases in het 
gehele proces om te komen tot een energieprestatiecontract. Het doorlopen van 
de voorbereidende fases is belangrijk om tot een goede aanbesteding, en 
uiteindelijk, tot een succesvol project te komen. In het proces om te komen tot 
een energieprestatiecontract kunnen de volgende stappen worden 
onderscheiden (Roskam, 2015).  

5.3.1 Projectidentificatie  

Het identificeren van een energiebesparingsproject en verzamelen van de 
benodigde gegevens vormen de eerste stap. Deze begint met 
gegevensverzameling: 
 

- Informatie over gebouw: gebruiksfunctie, verdiepingen, meetstaat 
vloeroppervlakte, gebruikstijden, bouwjaar, renovatiejaar, lopende huur 
en onderhoudscontracten, en energieverbruik gas en elektriciteit; 

- Informatie over techniek: type installaties, verlichting, bouwfysica en 
gebouw-beheersysteem, eerdere adviezen; 

- Financiering: zelf financieren of (deels) externe financiering aantrekken. 
 
Opdrachtgevers dienen zich er bewust van te zijn dat opdrachtnemers en (hun) 
financiers een grote hoeveelheid informatie nodig hebben om een kwalitatief 
goede aanbieding te kunnen doen en om een energieprestatiecontract te kunnen 

aangaan. Deze informatie dient bij de start van de aanbestedingsprocedure 
verzameld te zijn en beschikbaar te worden gesteld. 
 
Verder is van belang vast te stellen wat de doelen zijn van de organisatie. Is een 
energiebesparingsproject nodig om de energiebesparingsdoelen van een 
organisatie te bereiken? Deze eerste stap bevat ook een evaluatie van mogelijke 
contracttypen, traditioneel of via een energieprestatiecontract. Wat betekent het 
om te kiezen voor een ESCo? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat is de scope van 
het project (aantal vastgoedobjecten)? 

5.3.2 Haalbaarheidsanalyse   

In deze fase wordt de technische en economische haalbaarheid van het project 
onderzocht. Geïdentificeerd zal worden welke technische besparingsmaatregelen 
gewenst zijn. Mogelijk ligt er al een energieaudit waar dit al in onderzocht is. Data 
over energiegebruik over ten minste de laatste 3 jaar zijn nodig, net als 
gebruikstijden en comfortinstellingen. Hiermee wordt de zogenaamde ‘baseline’ 
vastgesteld. Ten opzichte van deze baseline wordt later de besparingsgarantie 
bepaald. Bestaande contracten die betrekking hebben op onderhoud of 
energiemanagement moeten ook worden geëvalueerd. Ook het opzetten van een 
projectorganisatie, inclusief gebruiker, en het verkennen van de markt behoort 
tot de voorbereiding. 

5.3.3 Aanbesteding 

Nadat een project is geïdentificeerd, een eerste analyse is gedaan van de 
haalbaarheid, een projectorganisatie is opgezet, en een (eerste) marktverkenning 
is gedaan, kan de inkoop cq. aanbesteding worden voorbereid. Vastgesteld dient 
te worden welke aanbestedingsregels aan de orde zijn, of aanbesteed moet 
worden, en welke type aanbestedingsprocedure wordt toegepast. Ook dient een 
keuze te worden gemaakt hoe de opdracht wordt gespecificeerd, welke eisen 
worden gesteld aan de opdrachtnemer en welke gunningscriteria gebruikt 
worden bij de beoordeling van de offertes. Tevens dienen de contract- en 
aanbestedingsvoorwaarden te worden opgesteld, evenals data en termijnen voor 
de feitelijke aanbesteding en gunning. Dit betreft de fase waarin het 
energieprestatiecontract in de markt wordt gezet. Meer over de verschillende 
manieren van aanbesteden kunt u vinden in paragraaf Fout! Verwijzingsbron 
iet gevonden..  
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5.3.4 Implementatie van maatregelen  

De implementatie- en exploitatiefase gaat over de installatie van de 
energiebesparende maatregelen. Daarin moet ook een meting en 
verificatiesysteem worden opgezet zodat energiegebruik wordt gemeten en 
energiebesparing gekwantificeerd kan worden. De exploitatiefase draait het om 
contractmanagement: organisatie van onderhoud en beheer, het oplossen van 
defecten, meting en verificatie van al dan niet gegarandeerde besparing en het 
betalen van de afgesproken termijnen. De contracten voor deze fase zijn cruciaal 
en bepalen mede de financierbaarheid. Op dit moment is er nog weinig bekend 
met betrekking tot deze fases in een ESCo project. Het eerste te onderzoeken 
ESCo project in dit onderzoek is tevens het eerste ESCo op deze schaal.  

5.4 Aanbestedingsvormen   

Er zijn drie type aanbestedingen waarvan één type twee soorten bevat (Roskam, 
2015). De keuze voor bepaalde aanbestedingen wordt mede bepaald door de 
wettelijke regels met betrekking tot de financiële omvang van de opdracht.  

5.4.1 Openbaar aanbesteden 

Als eerste de openbare procedure. Dit is een standaardprocedure die altijd mag 
worden toegepast. De procedure kent één ronde, waarin alle geïnteresseerde 
ESCo’s direct een inschrijving indienen. Nadeel van deze procedure is dat 
iedereen een inschrijving mag indienen, waardoor de procedurekosten en 
tijdsinvestering hoog kunnen zijn voor inschrijvers en aanbestedende diensten. 
Bij energieprestatiecontracten kan de openbare procedure met name geschikt 
zijn voor minder complexe vormen, zoals een ESCo die zich richt op enkel de 
invoering van energiemanagement/-monitoring (ESCo-light), of één specifieke 
maatregel, bijvoorbeeld levering van led verlichting (product-ESCo). Bij 
complexere vormen, waarbij bijvoorbeeld de uit te voeren technische 
besparingsmaatregel nog niet is gekozen, is één van de andere procedures 
waarschijnlijk meer geschikt. Zie voor de diverse bekende ESCo varianten 
subparagraaf 5.1.1.  

5.4.2 Niet-openbaar aanbesteden  

De tweede variant is de niet-openbare procedure. Dit is de standaardprocedure 
waarin gegadigden en inschrijvingen in twee verschillende ronden worden 

beoordeeld. In de eerste ronde (pre-kwalificatiefase) worden de ESCo’s 
geselecteerd die worden uitgenodigd om een inschrijving in te dienen. In de 
tweede ronde (gunningsfase) worden de inschrijvingen van de geselecteerde 
gegadigden beoordeeld. Aangezien energieprestatiecontracten veelal 
complexere opdrachten zijn en uitgebreidere offertes vergen, is de niet-openbare 
procedure geschikter dan de openbare procedure. Echter, noch de openbare 
noch de niet-openbare procedure bieden veel ruimte aan ESCo’s voor 
innovatieve ideeën. In situaties waarin meerdere energiebesparende oplossingen 
mogelijk zijn en nog niet is gekozen voor één of meerdere maatregelen, zijn de 
twee standaardprocedures waarschijnlijk niet de meest geschikte 
aanbestedingsprocedure. 

5.4.3 Bijzondere aanbestedingen  

Vervolgens zijn er twee versies van uitgezonderde procedures, deze uitzondering 
is bepaald middels (Europese) wet en regelgeving. Als eerste de 
concurrentiegerichte dialoog, deze kan door aanbestedende diensten worden 
toegepast bij opdrachten die bijzonder complex zijn. Een overheidsopdracht is 
bijzonder complex indien de aanbestedende dienst objectief gezien niet in staat 
is de technische middelen te bepalen of de juridische of financiële voorwaarden 
van een project te specificeren. In situaties waarin een aanbestedende dienst een 
energie-prestatiecontract voor diverse ingrijpende energiebesparende 
maatregelen wil aanbesteden, zonder dat zij op voorhand kan aanduiden welke 
oplossingen hierin kunnen voorzien, of kan beoordelen in welke technische en/of 
financiële-juridische oplossingen de markt kan voorzien, is de 
concurrentiegerichte dialoog de meeste geschikte procedure.  
 
Wanneer gekozen wordt voor de concurrentiegerichte dialoog houdt de 
aanbestedende dienst met de geselecteerde gegadigden een dialoog met het 
doel te bepalen welke middelen/oplossingen geschikt zijn om zo goed mogelijk 
aan de behoeften van de aanbestedende dienst te voldoen. De dialoog kan zien 
op alle aspecten van de betreffende overheidsopdracht. Een aanbestedende 
dienst zet de dialoog voort totdat hij, zo nodig na vergelijking, een keuze heeft 
gemaakt van oplossingen die aan zijn behoeften kunnen voldoen. Na de dialoog 
worden de deelnemers verzocht een definitieve inschrijving in te dienen voor de 
gekozen oplossing(en). Deze manier van aanbesteden wordt door de 
klankbordgroep die aangesteld is ter advisering van het schrijven van de leidraad 
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(bron van paragraaf 5.3) aanbevolen vanwege de vele voordelen met betrekking 
tot complexe energieprestatiecontracten. Een uitgebreide omschrijving over de 
concurrentiegerichte dialoog vindt u in paragraaf 5.5.  
 
De andere versie van de uitgezonderde procedures is de 
onderhandelingsprocedure. De onderhandelingsprocedure is een procedure 
waarbij de aanbestedende dienst met door hem geselecteerde ondernemers 
overleg pleegt en door middel van onderhandelingen met één of meer van hen 
de voorwaarden voor de opdracht vaststelt. De uitzonderingssituaties waarin de 
onderhandelingsprocedure mag worden toegepast worden in de rechtspraak 
zeer restrictief geïnterpreteerd. De aanbestedende dienst die een beroep doet op 
één van de uitzonderingssituaties moet het bestaan van die uitzonderingssituatie 
aantonen. 

5.5 Concurrentiegerichte dialoog  

De twee onderzochte ESCo projecten zijn (Europees) aanbesteed via een 
concurrentiegerichte dialoog, daarom wordt in dit onderzoek alleen deze 
bijzondere manier van aanbesteden onderzocht. De keuze voor deze manier van 
aanbesteden wordt verder toegelicht in paragraaf 6.2.4, hier zal enkel de 
wettelijke procedure toegelicht worden. De informatie over de 
concurrentiegerichte dialoog is verkregen van het kenniscentrum aanbesteden 
Pianoo (Pianoo, 2016).   
De concurrentiegerichte dialoog biedt de ruimte voor geschikte partijen om 
verschillende oplossingen aan te dragen om in de behoefte van de 
aanbestedende dienst (in dit geval gemeente Rotterdam) te kunnen voorzien. 
Vervolgens kan de aanbestedende dienst in de dialoog samen met deze 
deelnemers de voorgestelde oplossingen nader uitwerken en uiteindelijk bepalen 
welke oplossing(en) het best in zijn behoefte kan voorzien. 

5.5.1 Spelregels  

U mag deze procedure alleen toepassen als een van de onderstaande bijzondere 
omstandigheden van toepassing is (Aanbestedingswet 2012, artikel 2.28): 
 

- Gemakkelijk beschikbare oplossingen voldoen niet en hebben 
aanpassing nodig. Dit ziet op situaties waarin geen gemakkelijk 

beschikbare oplossingen beschikbaar zijn op de markt. De noodzakelijke 
aanpassing zal een aanzienlijke moeten zijn.  

- Het betreft onder meer ontwerp- of innovatieve oplossingen. 
Aanpassings- of ontwerpactiviteiten zijn met name nodig in het geval 
van complexe aankopen zoals geavanceerde producten, intellectuele 
diensten, zoals bepaalde consultancy-, architectuur- of 
ingenieursdiensten, of grote ICT-projecten. In deze gevallen kunnen 
onderhandelingen noodzakelijk zijn om te garanderen dat de levering of 
dienst voorziet in de behoeften van de aanbestedende dienst. Hierbij 
gaat het dus niet om standaarddiensten of -leveringen die door vele 
verschillende spelers op de markt kunnen worden aangeboden. De 
dienst ESCo wordt nog door weinig bedrijven in Nederland aangeboden. 

- Er is sprake van bijzondere omstandigheden. Specifieke omstandigheden 
in relatie tot de aard, de complexiteit, juridische en financiële 
voorwaarden of risico's van de opdracht, zorgen er voor dat de opdracht 
niet zonder voorafgaande onderhandelingen gegund kan worden. 

- Technische specificaties kunnen vooraf niet goed worden vastgesteld. 
De technische specificaties kunnen door de aanbestedende dienst niet 
nauwkeurig genoeg worden vastgesteld op basis van een norm, 
Europese technische beoordelingen, een gemeenschappelijke 
technische specificatie of een technisch referentiekader volgens een 
gemeenschappelijke nationale of internationale norm. 

- Er zijn alleen onrechtmatige of onaanvaardbare inschrijvingen gedaan. 
Als u in een openbare procedure of een niet-openbare procedure, alleen 
inschrijvingen heeft ontvangen die onrechtmatige of onaanvaardbaar 
zijn kunt u een concurrentiegerichte dialoog starten. 

 
Het is niet nodig in de aankondiging in het EU-publicatieblad te motiveren 
waarom de aanbestedende dienst deze procedure gebruikt. De 
Aanbestedingswet 2012 bepaalt echter dat de aanbestedende dienst op 
objectieve gronden moet kiezen welk type aanbestedingsprocedure er toegepast 
wordt en welke partijen tot de procedure worden toegelaten. De aanbestedende 
dienst moet de keuze voor een concurrentiegerichte dialoog op verzoek van een 
ondernemer schriftelijk kunnen motiveren. Het wordt daarom ook geadviseerd 
om een motivering bij het aanbestedingsdossier toe te voegen.  
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5.5.2 Beschrijving procedure 

Het begin van deze procedure lijkt op de niet-openbare procedure. De 
aanbestedende partij selecteert op basis van vooraf opgestelde 
geschiktheidseisen drie tot vijf deelnemers voor de dialoog.  
 
De aanbestedende partij vraagt de geselecteerde gegadigden om oplossingen 
aan te dragen in een dialoog. Zo bepaalt de aanbestedende partij welke middelen 
geschikt zijn om zo goed mogelijk aan de behoeften te voldoen. Vervolgens wordt 
er gekozen welke oplossing (of oplossingen) aan de behoefte voldoet. Vervolgens 
worden de deelnemers verzocht om hun inschrijving in te dienen. De 
aanbestedende partij moet dan toetsen of de voorgelegde oplossingen voldoen 
aan het oplossen van het vraagstuk.  
 
Ten slotte beoordeelt de aanbestedende partij de geldige inschrijvingen op basis 
van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitverhouding EMVI(Economisch 
meest voordelige inschrijving). De aanbestedende partij kan met de winnende 
inschrijver onderhandelingen voeren om de in de inschrijving gedane financiële 
toezeggingen of andere voorwaarden te bevestigen met het oog op afronding 
van de voorwaarden van de overheidsopdracht. Deze onderhandelingen dienen 
de wezenlijke aspecten van de inschrijving of van de in de aankondiging of het 
beschrijvend document vermelde behoeften en voorschriften ongewijzigd te 
laten en mogen niet tot vervalsing van de mededinging of tot discriminatie 
leiden. 
 
Tijdens de dialoog moet de aanbestedende partij gelijke behandeling garanderen 
voor alle inschrijvers. Er mag geen informatie worden verstrekt over de 
inschrijving van andere partijen onderling. Hierdoor zou er bevoordeling kunnen 
ontstaan en dat moet voorkomen worden. Daarnaast biedt de wet ruimte om de 
deelnemende partijen een kostenvergoeding aan te bieden voor deelname aan 
de dialoog. Deze en andere omtrent de concurrentiegerichte dialoog 
gerelateerde wetten kunt u vinden in artikelen 2.110 t/m 2.112 van de 
aanbestedingswet.  

5.5.3 Voor- en nadelen concurrentiegerichte dialoog 

Elke manier van (Europees) aanbesteden heeft een aantal kenmerken. Een aantal 
voordelen van de concurrentiegerichte dialoog zijn: 

 
- De procedure biedt veel ruimte aan de aanbestedende dienst en de 

aanbieder om een goede oplossing te vinden voor de 
(bijzondere/complexe) behoefte van de aanbestedende dienst. 

- Aankondiging van de opdracht garandeert een zekere mate van 
transparantie. 

- Concurrentiedruk op de gegadigden, iedereen kan zich aanmelden. 
 
Nadelen van een concurrentiegerichte dialoog zijn: 
 

- Eigen ervaringen met leverancier mogen geen rol spelen. 
- De concurrentiegerichte dialoog biedt ruimte voor subjectieve 

beoordeling. 
- De procedure is voor zowel voor de aanbestedende dienst als de 

inschrijvers arbeidsintensief. 

5.6 Conclusies  

In dit hoofdstuk is uitgelegd wat een ESCo is en welke versies er bekend zijn. Deze 
lijst is niet uitputtend maar geeft een algemeen beeld van de mogelijkheden die 
er zijn met betrekking tot het gebruiken van het ESCo concept. Om de manier van 
opdrachtgeverschap te kunnen inzien kan de vergelijking getrokken worden met 
PPS in het algemeen. Het ESCo concept is daarmee een onderdeel van een meer 
algemene ontwikkeling in het opdrachtgeverschap van de overheid.  
 
Op dit moment zijn er nog maar weinig onderzoeken gericht op het  ESCo 
concept in Nederland gepubliceerd. Echter heeft Van Kempen in 2013 onderzoek 
gedaan naar de voor- en nadelen van het uitbesteden van onderhouds- en 
energieprestatieverbeteringsdiensten. De bevindingen van het onderzoek dragen 
bij aan de kennis over de conceptfase van de PLC.  
 
Met de geraadpleegde bronnen in het vooronderzoek is het gelukt om de 
prototypische processtappen weer te geven die doorlopen worden met de 
diverse partners met betrekking tot het opzetten en uitvoeren van een ESCo. 
Deze kunnen later in dit onderzoek gekoppeld worden aan de PLC. Hiermee 
zullen de verschillen en overeenkomsten tussen een ESCo project en een 
prototypisch project zichtbaar worden.  
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Bij de processtappen is er veel aandacht voor de aanbesteding. Uit de 
geraadpleegde bronnen (Roskam, 2015, Pianoo, 2016) blijkt dat voor een 
innoverend concept zoals een ESCo het beste een concurrentiegericht dialoog 
gedaan kan worden. Het college van B&W heeft deze keuze ook gemaakt, zie 
hiervoor paragraaf 6.2.4. De regels rondom het aanbesteden kan gezien worden 
als een controlemiddel in de zwakke vorm. Het is op macro niveau ontworpen en 
is daarmee onpersoonlijk opgesteld. Deze regels benadrukken onder andere dat 
geen opportunistisch gedrag vertoond mag worden met betrekking tot 
informatie delen naar andere betrokken partijen. 
 
Elke manier van aanbesteden heeft een set aan eigenschappen die voordelen en 
nadelen heeft. Deze worden in dit hoofdstuk aangestipt maar zullen de 
hoofdstukken 6 en 7 nader onderzocht worden op basis van de empirie.  
 
Wanneer het enkel een Product-ESCo of een ESCo-Light is, waarbij er weinig 
vragen kunnen ontstaan over de manier van verduurzamen, kan ervoor gekozen 
worden om deze (niet) openbaar aan te besteden. Dit is echter niet het geval bij 
de twee onderzochten projecten van gemeente Rotterdam. De keuze voor deze 
manier van aanbesteden zal verder toegelicht worden in hoofdstuk 6.  
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6. EMPIRIE ESCO NEGEN ZWEMBADEN  

Dit hoofdstuk staat in teken van de onderzoeksresultaten van het ESCo project 
‘negen zwembaden’. Het ESCo project ‘Kleinpolderplein’ zal in het volgende 
hoofdstuk behandeld worden. Beide projecten zijn nog niet afgerond, het ESCo 
project ‘negen zwembaden’ zal in 2021 afgerond zijn en het ESCo project 
‘Kleinpolderplein’ zal in 2025 zijn afgerond. Hierdoor ligt de focus van dit 
onderzoek op de eerste paar fases. De opbouw van deze fases zal verlopen 
volgens de structuur die is aangeboden in de Project Levenscyclus (PLC). Dit 
houdt in dat de gebeurtenissen op een volgtijdelijke manier gepresenteerd 
worden. Allereerst zullen de algemene eigenschappen van het project worden 
beschreven, dit voor een algemeen beeld voor de lezer. Bij elke stap in de PLC 
zullen bepaalde aspecten van het project worden toegelicht middels citaten uit 
de interviews. Deze opbouw is overeenkomstig met het andere empirie 
hoofdstuk en beide analyse hoofdstukken. Dit om ervoor te zorgen dat de 
uitspraken direct te herleiden zijn.  

6.1 Projectomschrijving ESCo ‘negen zwembaden’  

Om een goed beeld te krijgen van de eigenschappen van het eerste ESCo project 
van de gemeente Rotterdam in samenwerking met Strukton Worksphere is 
hieronder een projectomschrijving toegevoegd, deze zijn overgenomen uit de 
factsheet RGG cluster zwembaden (RGG, 2011) 

6.1.1 Het object en partners  

Na het voeren van een Europese aanbesteding via een concurrentiegerichte 
dialoog met meerdere partijen is Strukton Worksphere samen met contractpartij 
Hellebrekers Technieken geselecteerd om de komende 10 jaar (2011-2021) 
negen gemeentelijke zwembaden te verduurzamen en te onderhouden. Strukton 
Worksphere vormt samen met Hellebrekers de ESCo. Dit is vastgelegd in een 
Onderhouds- en Energie Prestatie Contract (OEPC). De ESCo financiert de 
energiebesparende maatregelen en garandeert jaarlijkse besparingen op de 
energiekosten. De gemeente Rotterdam beloont de ESCo op basis van 
daadwerkelijk prestaties. Hieronder vallen de gerealiseerde energiebesparing en 
onderhoud. De gemeente Rotterdam is tijdens de aanbestedingsprocedure 
bijgestaan door Deloitte Real Estate. De negen Rotterdamse zwembaden die 
meegenomen worden in dit project zijn: 

 
- Schuttersveld 
- Bad West 
- Overschie 
- Wilgenring 
- Alexander 
- Afrikaanderplein 
- IJsselmonde 
- Charlois 
- Hoogvliet 

 
De doelstelling is dat de gemeente Rotterdam met het programma Rotterdamse 
Groene Gebouwen, bijdraagt  aan de doelstellingen van het Rotterdam Climate 
Initiative: de CO2-uitstoot van de stad in 2025 met 50% te reduceren ten opzichte 
van 1990, 100% klimaatbestendigheid en het versterken van de Rotterdamse 
economie. 

6.1.2 kenmerken programma 

Het ESCo project ‘negen zwembaden’ heeft een aantal kenmerken (RGG, 2011): 
 

- Gegarandeerde energiebesparing: de gemeente sluit een 10 jarig 
contract met een opdrachtnemer (Energy Service Company kortweg 
ESCo) en legt daarin de overeengekomen prestaties voor reductie van 
het energieverbruik vast. 

- Budgetneutraal: géén extra gemeentelijke investeringsbudgetten nodig 
en de opdrachtnemer financiert de investering van de 
energiemaatregelen en verdient deze terug door de kostenbesparing op 
de energierekening. 

- Verhogen van het comfort van de gebruiker, door onder andere 
verbeterde regeling van temperaturen en binnenklimaat en het 
verbeteren van de waterkwaliteit. 

- Flexibel contract, de gemaakte afspraken kunnen worden aangepast 
wanneer sprake is van wijzigingen in de vastgoedportefeuille en gebruik. 

- Verbetering van de kwaliteit van het vastgoed, door investeringen in 
nieuwe materialen en installaties, meet- en regeltechniek uitgevoerd 
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door professionals en door contractuele prikkel om gedurende 10 jaar 
creatieve oplossingen in te zetten. 

- Professionalisering van de Rotterdamse vastgoedorganisatie, door het 
onderhoud en beheer van de gebouwen in het contract op te nemen 
wordt de vastgoedorganisatie van de gemeente ontzorgd in de 
uitvoering van de vele beheer werkzaamheden en de gemeente kan 
vanuit haar regierol de controle houden op de kwaliteit en de kosten. 

6.1.3 Beoogde resultaten OEPC 

Er zijn verschillende garanties gesteld door Strukton Worksphere met als 
contractpartij Hellebrekers Technieken (de ESCo). De ESCo garandeert de 
komende 10 jaar een besparing op de energiekosten van ruim 30% ten opzichte 
van de energierekening van 2009. In 2009 waren de energiekosten van alle negen 
zwembaden bij elkaar een kleine € 1,5 miljoen. De besparing in energieverbruik 
heeft een verlaging van de CO2 uitstoot van 1996 ton per jaar tot gevolg. Dit 
komt overeen met de CO2-uitstoot van ca. 500 Rotterdamse woningen. De 
energiebesparingen worden gerealiseerd door investeringen van de ESCo in 
energiebesparende maatregelen met een totale waarde van circa € 2,6 mln. 
Samen met het onderhoud komt de volledige orderportefeuille uit op 3.2 
miljoen.  
 
Naast het energiedeel van het contract is er ook een onderhoudsdeel. Hierin 
realiseert de ESCo een besparing op de onderhoudskosten in de zwembaden de 
komende 10 jaar van 15% (ruim € 1,1 miljoen Netto Contante Waarde). Een 
bijkomend resultaat is de verbetering van de waterkwaliteit in relatie tot het 
gebonden chloorgehalte. Minder irritatie 
van ogen en huid voor de bezoekers. De exacte besparingen die gegarandeerd 
worden kunnen hieronder in de tabel worden nagelezen. 
 

Totale besparing 
2012-2021  

2012-2021 Eenheden  % Besparing t.o.v. 
baseline 

Gas (m³) 5.246.837 43% 

Elektriciteit (kWh)  7.412.343 24% 

Lokaal opgewekt 
(kWh) 

1 9.696.000 32% 

Water (m³)  50.045 9% 

Warmte (MJ) 13.290 35% 

Teruglevering (kWh)  744.692 - 

CO2 (…) Pm - 

6.2 Conceptualisatiefase 

Volgens de project levenscyclus (PLC) wordt deze fase gekenmerkt door het 
ontwikkelen van het concept. In deze fase speelt de interne ontwikkeling van de 
verduurzamingsbehoefte van de gemeente Rotterdam een grote rol. Hierbij 
wordt er gekeken naar het ‘Window of opportunity’, de conceptontwikkeling en 
het ophelderen van de doelen. Bij het begin van de aanbesteding wordt er 
overgegaan in de ‘planningsfase’ van de PLC.  

6.2.1 Rotterdam Climate Initiative  

Het idee van het verduurzamen via OEPC en een ESCo is begonnen bij het Clinton 
Climate Initiative (CCI) (Clinton, 2016), hierop is het Rotterdam Climate Initiative 
(RCI) gebaseerd (RCI, 2016). Een van de plannen rondom CO2 reductie is het 
verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Dit doel werd omschreven door 
Deloitte Real Estate.  
 
‘Het CCI was wereldwijd en Rotterdam is daar vervolgens op aangehaakt en heeft 
haar eigen programma geschreven op basis van het CCI. Het is vooral gericht op 
CO2 reductie. Het doel van het initiatief is gericht op de CO2 reductie van 
maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, theaters ect. Daarbij wilde we naast de 
CO2 reductie ook nog het onderhoud van de zwembaden eraan toevoegen.’ 
 
Een van de middelen om dit doel van CO2 reductie te bewerkstelligen die het RCI 
kon gebruiken was het ESCo concept. Deze zal in de volgende subparagraaf 
worden behandeld.  

6.2.2 Introductie ESCo concept bij gemeente Rotterdam 

Lex Keijser is sinds 2008 betrokken bij het RCI als Verandermanager duurzame 
bedrijfsvoering. Het RCI was betrokken bij diverse kleine 
verduurzamingsprojecten zoals het plaatsen van slimme meetapparatuur in 
vastgoed van de gemeente Rotterdam (Keijser, 2016). In het begin van 2009 
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kwam het eerste idee van een ESCo bij de gemeente Rotterdam naar boven. Via 
een internationale bijeenkomst georganiseerd door het CCI werden er contacten 
gelegd tussen Honeywell en de gemeente Rotterdam. Honeywell had ervaring 
met het concept ESCo’s en was een van de partners in het CCI collectief. Dit was 
voor de gemeente Rotterdam het ‘window of opportunity’, het concept werd 
onder de aandacht gebracht tijdens een congres en vanwege de interesse van 
gemeente Rotterdam zijn er vervolgstappen ondernomen, er is gezocht naar een 
mogelijkheid om via Honeywell kennis te vergaren betreft dit onderwerp;   
 
‘We hebben die ervaringsdeskundige een aantal keren laten overvliegen en in de 
klankbordgroep gezet met betrekking tot onze ontwikkeling rondom het ESCo 
idee. Deze partij was te vertrouwen op dit gebied.’ (Keijser, 2016).  
 
Vanwege de ervaring werd een vertegenwoordiger van Honeywell betrokken in 
een klankbordgroep die voor de gemeente Rotterdam het concept ESCo verder 
moest onderzoeken.  
 
‘In de beginperiode heeft de gemeente Rotterdam via het RCI vooral opgetrokken 
met Honeywell om de outlines rondom de ESCo te verzinnen. Toen het bleek dat 
het een tender zou worden moesten we de contacten verbreken omdat het een 
openbare aanbesteding was. We moesten niet gaan tenderen op alleen prijs maar 
ook op kwaliteit. Een aanbesteding op economische gronden. Economisch Meest 
Voordelige Inschrijving EMVI (niet alleen prijs maar ook kwaliteitsnormen). De 
concurrentiegerichte dialoog was ook bedoeld om voor ons een beeld te krijgen 
wat we eigen wilde. Wat de kwaliteitseisen zijn die we willen hanteren. Dit 
konden we dus niet bij de eerste uitvraag doen’ (Keijser, 2016).  
 
Hieruit komt duidelijk naar voren dat de gemeente Rotterdam via het RCI bezig 
was om het concept ESCo te ontwikkelen. De ‘outlines’ waar Keijser naar 
refereerde is de ruwe schets van de behoefte van de gemeente Rotterdam met 
betrekking tot het concept ESCo.  

6.2.3 Ontwikkeling intern draagvlak  

Het vernieuwende concept moest in het begin draagvlak krijgen binnen de 
gemeente, het RCI en Deloitte Real Estate gaven aan dat dit proces niet geheel 
soepel verliep.  

 
‘Het heeft wel enige voeten in de aarde gehad om de interne organisatie mee te 
krijgen. Dit had niet een duidelijke rede. Of het vertrouwen of kennis was. Toen 
het heel vernieuwend bleek te zijn groeide het vertrouwen. We hadden een aantal 
wethouders mee. Toen bleek dat het intern veel geld zou gaan kosten werd het 
vertrouwen wel wat minder. Ze wilde het graag downsizen toen ze wisten hoeveel 
de organisatiekosten waren.’ (Keijser, 2016).  
 
‘Ja het was niet makkelijk, erg arbeidsintensief maar wel een groot succes. Er 
moest veel tijd gestoken worden in het overtuigen van verschillende afdelingen, 
wethouders en andere betrokkenen. Het risico zat ook in de opdeling van de 
gemeente zelf naar verschillende deelgemeentes. Hierbij kwamen de schotten 
weer naar voren.’  (Glaser, 2016) 
 
De kosten van het project blijken uit het citaat van het RCI belangrijk te zijn voor 
het draagvlak. Er was op dat moment (2009) een tendens gaande in de gemeente 
Rotterdam met betrekking tot het downsizen van de organisatiekosten. Het ESCo 
concept en het vooruitzicht op een duur concurrentiegerichte dialoog paste niet 
in deze reeds ingezette beweging. Elke afdeling, wethouder en betrokkenen 
moest daarvoor overtuigd worden. Dit heeft veel moeite gekost maar leverde 
uiteindelijk wel een groot succes op volgens Deloitte Real Estate. Een van de 
dingen ze als hinderlijk aangaf in dit proces waren de schotten, zowel tussen 
afdelingen als financieel, zie ook paragraaf 5.2 voor het onderzoek van ‘van 
Kempen’  met betrekking tot schotten. 
 
‘De schotten tussen de afdelingen bestaan vooral doordat beheer en onderhoud 
in een andere afdeling was ondergebracht dan de inkoop van alle elementen die 
een zwembad heeft. Hierdoor was er geen financiële prikkel om naar de 
levensduur van een element zoals een installatie bijvoorbeeld te kijken. Naast 
deze twee afdelingen werd weer op een andere plek in de gemeente de rekening 
van het energieverbruik betaald. Hierdoor was niemand echt geïnteresseerd in 
het kiezen van een installatie op basis van én de aanschafprijs, én het onderhoud 
en vervangingen daarvan én het energieverbruik. Er worden daardoor 
suboptimale keuzes gemaakt.’ (Glaser, 2016) 
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De schotten waarover mevrouw Glaser sprak werden ook benoemd door de heer 
den Outer. Hij gaf aan dat er inderdaad op financieel gebied schotten waren 
tussen de budgetten op basis van wetten.  
 
‘Meerdere interne afdelingen, verschillende geldstromen, ook tussen de externe 
partijen. Het was een uitdaging om de geldstromen voor elkaar te krijgen. De 
vergoeding voor besparingen wordt betaald door een andere afdeling dan waar 
de besparingen uit de investeren terecht komen. Soms was het wettelijk bepaald 
dat sommige potjes (exploitatie) niet gebruikt mochten worden voor bepaalde 
doelen (investeringen).’  (Outer, 2016) 
 
Het werd als lastig ondervonden om alle afdelingen organisatorisch maar ook 
financieel aan elkaar te koppelen.  
 
Een andere element die de ontwikkeling van het ESCo concept bij de gemeente 
Rotterdam beïnvloede was de doorloop van het betrokken medewerkers.  
 
‘Een nadeel was ook dat de mensen van het eerste uur, de pleitbezorgers 
verdwenen. Er moesten nieuwe mensen aanschuiven en die moesten dan telkens 
opnieuw overtuigd worden. Dit vertraagde het proces. Het was helemaal nog niet 
ingebed daarom duurde het zo lang. Het zal nu wel meer ingebed zijn maar of je 
oprecht kan spreken dat er 100% vertrouwen is in dit concept waag ik te 
betwijfelen.’ (Keijser, 2016). 
 
Omdat het interne personeel een hoge doorloop had en elke nieuwe 
medewerker opnieuw overtuigd moest worden voor het ESCo concept liep het 
proces vertraging op.  

6.2.4 Keuze concurrentiegerichte dialoog 

De gemeente Rotterdam was in deze fase van het proces nog niet geheel 
overtuigd van het ESCo concept. Echter kon ze niet meer rekenen op de expertise 
van Honeywell omdat zij een partij waren die mogelijk interesse had in de 
aanbesteding. Hierdoor is een andere partij aangetrokken die de gemeente 
Rotterdam zou begeleiden in het proces. De keuze is gevallen op de 
concurrentiegerichte dialoog, zie voor de toelichting paragrafen 5.3 en 5.5.  
 

‘De concurrentiegerichte dialoog was ook bedoeld om voor ons een beeld te 
krijgen wat we eigen wilde. Wat de kwaliteitseisen zijn die we willen hanteren. Dit 
konden we dus niet bij de eerste uitvraag doen’ (Keijser, 2016). 
 
De gemeente wordt in deze vertegenwoordigd door het Ontwikkelingsbedrijf 
Rotterdam (OBR) (nu Stadsontwikkeling). Het project wordt Europees aanbesteed 
met toepassing van de procedure van Concurrentiegerichte Dialoog. Het college 
van Burgermeester & Wethouders heeft hiervoor gekozen vanwege de 
technische-, financiële- en juridische complexiteit van het project. Deze keuze is 
gemaakt op advies van het OBR en Deloitte Real Estate. 
 
De gemeente Rotterdam heeft de diensten van Deloitte Real Estate ingekocht 
vanwege de expertise en ervaring op gebied van de concurrentiegerichte dialoog. 
Dit werd aangegeven door Ard den Outer die als projectcoördinator van 
gemeente Rotterdam betrokken was in de dialoog.  
 
‘Deloitte Real Estate had ervaring met de concurrentiegerichte dialoog. Wij 
hebben ze ingehuurd als adviseur voor ons concept en als adviseur over inrichting 
van het hele proces van aanbesteden.’ (Outer, 2016) 
 
Het advies vanuit Deloitte Real Estate kwam als volgt tot stand.  
 
‘Uit de gesprekken bleek dat Rotterdam nog niet genoeg voorbereid was om een 
integrale uitvraag te doen richting de markt. Er waren nog geen heldere criteria 
waarop gegund zou kunnen worden. Eerst hebben we als Deloitte Real Estate een 
analyse gemaakt op verschillende aspecten zoals; financieel, technisch, 
functioneel, politiek en juridisch. Vooral politiek werd hier toegelicht omdat dit de 
meest onzekere factor was. In het proces hebben we dus eerst de 
outputspecificaties bepaald, en toen de aanbesteding gestart met een 
prekwalificatie en de concurrentiegerichte dialoog.’  (Glaser, 2016) 
 
Tevens werd bepaald dat dat de opdracht gegund zou worden aan de hand van 
EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving), hierbij telt niet alleen prijs 
maar ook kwaliteit mee in de beoordeling, de verdere invulling van kwaliteit 
moest aan de hand van de concurrentiegerichte dialoog duidelijker worden zoals 
aangegeven door de heer Keijser hierboven. De gemeente Rotterdam heeft 
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ervoor gekozen om over te gaan naar een nieuwe fase op basis van een 
‘misschien’. Het is immers nog niet duidelijk of het project haalbaar is.  

6.3 Planningsfase; strategisch ontwerp 

Het strategisch ontwerp is het eerste onderdeel van de drie onderdelen die 
onder de planningsfase valt. Tevens is dit de start van de concurrentiegerichte 
dialoog. Er is een geheimhoudingsverklaring getekend tussen de betrokken 
partijen. Hierdoor kan er op sommige punten minder diep op de materie 
ingegaan worden vanwege het mogelijk schenden van deze vertrouwelijkheid in 
deze scriptie.  
 
Dit onderdeel heeft de focus op het basisontwerp en het ontwikkelen van KPI’s 
(Key Preformance Indicators) en de eerste uitvraag van de concurrentiegerichte 
dialoog. Het opstellen van de KPI’s heeft het uiteindelijke doel het design vast te 
stellen waaraan de ESCo moet voldoen. Het kan echter voorkomen dat het design 
aangepast wordt in een van de komende onderdelen of fases. Aan de hand van 
de geschiktheidscriteria die gemeente Rotterdam had opgesteld werden er drie 
gegadigde gekozen waarmee de gemeente Rotterdam mee in dialoog ging. De 
gehele planfase van tijdens de ESCo projecten werd ook wel de dialoogfase 
genoemd door de betrokken partners.  
 
Een belangrijk onderdeel - wat essentieel is voor een goed begin van de dialoog - 
van het ESCo project was het vaststellen van de baseline. De baseline wordt 
ontwikkeld zodat de betrokken partners een referentiepunt hebben waarop ze 
de besparing kunnen bepalen. Het vaststellen van de baseline is een zeer 
technische aangelegenheid waardoor er diep ingegaan wordt op de correctheid 
van de gegevens. Tevens wordt er diep ingegaan op de interpretatie van de 
gegevens.  

6.3.1 Startpositie van de dialoog 

De dialoog is in gang gezet met drie geïnteresseerde kandidaten die voldeden aan 
de prekwalificatie. Het proces werd in verschillende rondes opgedeeld zoals 
aangegeven werd door Marco van Ingen.  
 
‘We hebben 5 rondes gehad bij de 9 zwembaden, in de eerste 3 dialogen waren 
techniek, juridisch en contract van elkaar gescheiden. En de laatste 2 dialogen 

was alles samen. In het begin is het heel verkennend hoe de aanpak moest lopen.’ 
(Ingen, 2016) 
 
Dit was de concrete inrichting van de dialoog proces. Het proces was voor 
Strukton Worksphere niet nieuw aldus Jeroen Mieris. 
 
‘De concurrentiegerichte dialoog was niet nieuw voor alle partijen. Dat dialoog 
bood juist ruimte en houvast.’ (Mieris, 2016) 
 
Deloitte Real Estate had als kwartiermaker en leider van de dialoog de taak om 
zover mogelijk de partijen te faciliteren in het openbaren van de startposities cq 
belangen.  
 
‘Als Kwartiermaker had ik de rol om iedereen bij de les te houden, en te 
weerhouden van opportunistisch gedrag vanuit die ‘oude schotten en prikkels’. 
We probeerde de gemeente inzicht te bieden in de belangen van alle betrokken 
partners. Marktpartijen willen ook gewoon hun boterham verdienen. Het doel 
was om gebruik te maken van de expertises in de markt en samen het doel te 
bereiken van super efficiënte en functionele zwembaden. Elkaars belangen 
begrijpen en respecteren is daar een eerste stap van.’  (Glaser, 2016) 
 
De doelen van de te onderzoeken ESCo zijn voor opdrachtgever en 
opdrachtnemer anders volgens Rutger Beekhof van Strukton Worksphere. 
 
‘Het doel voor de opdrachtgever: ‘wie kan de hoogste energiebesparing realiseren 
binnen daarvoor aangegeven kaders?’’ (Beekhof, 2016) 
 
‘Het doel voor de opdrachtnemer: Met welke set van 
energiebesparingsmaatregelen realiseer je een zo hoog mogelijke 
energiebesparing onder de voorwaarde dat je deze investeringen kunt 
terugverdienen in een termijn van 10 jaar.’ (Beekhof, 2016) 
 
Een andere medewerker van Strukton Worksphere  gaat daar dieper op in.  
 
‘Aan de ene kant investeer je in maatregelen en aan de andere kant leveren die in 
de contracttijd besparingen op. Het laaghangend fruit met korte 
terugverdientijden leveren een buffertje op in het totaalpakket van maatregelen. 
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Je kunt dus ook een aantal maatregelen nemen die zich niet helemaal 
terugverdienen. Je zoekt naar een businesscase die erg compleet en groot is.’  
(Ingen, 2016) 
 
Met deze uitspraken is de inrichting van het proces en de doelen van de partners 
belicht. In de volgende subparagraaf worden de eerste ervaringen van de 
betrokken partners behandeld.  

6.3.2 Samenwerkingsafspraken  

De betrokken partijen stapte met elkaar een zeer intensief concurrentiegericht 
dialoog in waarbij de KPI’s van de gemeente Rotterdam nog niet volledig helder 
was. Hierdoor moest tijdens het proces de exacte criteria van de uitvraag nog 
vorm krijgen. Om dit te bereiken moesten er een open sfeer gecreëerd worden 
waarbij informatie delen veilig was. Er moest dus vertrouwen ontstaan tussen de 
betrokken partijen. Gemeente Rotterdam geeft hierover aan.  
 
‘We zijn bij het begin van de dialoog al begonnen met het opbouwen van 
vertrouwen. We hebben tijdens de procedure ook van de partijen terug gehoord 
dat de manier van gesprekken voeren als erg positief en open werd ervaren. Wij 
als gemeente Rotterdam waren nogal duidelijk met onze vragen en schroomde 
ook niet om deze problemen op tafel te gooien. Marktpartijen hebben dat in 
andere dialogen ook anders ervaren. De hele opzet van onze dialoog was vanuit 
het gesprek en niet via papier. ‘Over uw document is dit geconstateerd’ gebeurde 
dus niet. Het was open maar wel zakelijk. Het is geen borrelplaat maar wel 
ontspannen.’ (Outer, 2016) 
 
Al gauw werd er door de betrokken partijen een considerans geschreven op basis 
van het document ‘opdrachtgeverschap in de bouw’ (Delft, 2016) waarin de 
partijen aangaven hoe zij met elkaar wilde samenwerken. Dit document was 
bedoeld om een open sfeer te creëren.  
 
‘Nou voordat we deze regels hadden opgesteld werd er al gestuurd op deze open 
sfeer. Dit was wel een doel in het proces. Toen we in het begin van de dialoog 
zaten was het vertrouwen dus al wel aanwezig want de controlemogelijkheden 
waren toen al bepaald. Het opstellen van deze controlemogelijkheden gaf in die 
zin dus de betrokken partijen al meer vertrouwen.’  (Glaser, 2016) 

 
De open sfeer werd dus gefaciliteerd door de afspraken die er gemaakt werden 
onderling. Er werd erg ingezet op de open sfeer door de kwartiermaker, deze gaf 
hier veel belang aan. 
 
‘Je weet bijvoorbeeld niet hoe de weg ernaartoe is en wat het doel precies is. Je 
moet dingen kunnen testen en proefballontjes kunnen oplaten  in de dialoog. Je 
gaat als het ware samen een reis aan en dat kan alleen maar in een vertrouwde 
setting.’  (Glaser, 2016) 
 
Deze aanpak werd door de gemeente Rotterdam erg gewaardeerd. Ard den 
Outer realiseerde zich dat deze manier van werken niet traditioneel is en dat 
sommige partijen er soms moeite mee zouden hebben om zich zo open op te 
stellen.  
 
‘Nou soms moesten er wel extra gesprekken zijn en bewegingen van traditioneel 
juridisch denken naar meer het open karakter. Er waren wel een 
expertgesprekken. In een geval van een geschil werd daarvoor eerst aan tafel 
gezeten, dit was contactueel bepaald. Risicoverdeling was wel anders dan 
normaal. Het wegen van de risico’s was veel lastiger zo. Hiervoor is een marge 
opgesteld (niet de som der delen).’  (Outer, 2016). 
 
Deze manier van denken werd ook door Strukton Worksphere ondersteund.  
 
‘Er was veel vrijheid nodig. Deze is ook gegeven, om met oplossingen te komen. 
De opdracht is niet zo strak ingekaderd als een regulier bestek. Het concept moest 
financieel en contractueel worden uitgevonden.’ (Mieris, 2016) 
 
Deloitte Real Estate was aangesteld als kwartiermaker voor de dialoog. De functie 
van kwartiermaker was ervoor om te zorgen dat de communicatie en organisatie 
van de dialoog goed verliep. Vanuit de gemeente Rotterdam was men positief 
over het handelen van Deloitte Real Estate.  
 
‘Je moet alles kunnen zeggen, je wordt niet gelijk afgerekend op wat je zegt, er 
werd flink doorgevraagd. Voorzitter zei wel eens: we zitten hier in vertrouwen dus 
wat bedoel je nu eigenlijk? Gewoon alles op tafel leggen en niet ergens omheen 
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draaien. Dat vraagt het vermogen van de voorzitter om het scherp te durven 
maken.’  (Outer, 2016) 
 
De gemeente Rotterdam was niet alleen vanwege het analytisch vermogen 
tevreden over mevrouw Glaser. Naast de procesbegeleiding hielp ze ook mee 
met het vrijspelen van verschillende financiële potjes bij de gemeente 
Rotterdam, zie hiervoor de volgende paragraaf.  

6.3.3 Meerjarige Onderhoudsplannen 

De budgetsystematiek van het onderhoud van de negen zwembaden werd met 
behulp van Deloitte Real Estate aangepast naar MJOP’s. Dit had een positief 
effect op de hoeveelheid te investeren gelden in kader van tijd.  
 
‘Sommige zwembaden waren al erg oud en niet optimaal onderhouden. Met dit 
idee kon er ook aanspraak gemaakt worden op het onderhoudspotje per 
zwembad. Er was dan wel geld voor nieuwe installaties maar niet voor isolatie. 
Daarom wilden we de energieprestatie koppelen aan de onderhoudsprestatie. En 
dan ook nog eens de horizon verleggen naar 10 jaar zodat er vanaf het begin een 
groot budget vrijgemaakt kon worden voor aanschaf, onderhoud en 
energieprestatie. Dit komt overeen met het MJOP. Nu kon budget voor onderhoud 
naar voren getrokken worden zodat er direct geïnvesteerd kon worden in 
energieprestatieverbeteringen. Door eerder te investeren wordt er geld bespaard 
op de lange termijn en meteen ook CO2 reductie. Die CO2 reductie vanaf dag 1 is 
eigenlijk de eerste vrucht van dit contract die de gemeente meteen plukt. ’  
(Glaser, 2016) 
 
Naast dat de potjes vrijgespeeld werden werd door deze systematiek ook de 
onderlinge baten bij verschillende investeringen veel duidelijker.  
 
‘En dan ook het bij het investeringsmoment beschikbaar maken van budgetten 
vanuit MJOP. Het inkopen, herinvesteren en bijhouden, was vroeger nog verdeeld 
in verschillende gemeentelijke afdelingen. Dat werd door het bundelen van de 
investeringsbudgetten, de energiebudgetten en de MJOP- budgettenveel 
efficiënter gemaakt. De afdelingen oorspronkelijk helemaal niet geprikkeld om 
maatregelen te maken die voordelen opleverden voor andere afdelingen.’  
(Glaser, 2016) 

 
De gemeente Rotterdam was positief over de nieuwe aanpak en gaf aan wat de 
visie was op de oude systematiek.  
 
Betreffende de financiële potten, nu is het meer 1 grote pot. Budgetsystematiek is 
onzin.  (Outer, 2016). 

6.3.4 Baseline vaststellen  

Om de besparing en onderhoud te kunnen meten moeten de partijen een 
referentiekader overleggen om daarop de energiebesparing te berekenen. Voor 
de energieprestatie werd de elektriciteits- en gasrekening gebruikt uit een 
voorafgaand jaar. Het meten van onderhoud was echter veel lastiger. De 
gemeente Rotterdam ondervond veel problemen met het bepalen van verbruik 
en onderhoud. 
 
‘We hebben ons erg vergist in de baseline. Het historisch energiegebruik was niet 
digitaal beschikbaar. De jaarafrekening en voorschotnota’s, daar zat wel een 
behoorlijk verschil in. In het verleden bij de zwembaden, 3 referentiejaren, zijn er 
verbouwingen geweest, en hoe reken je dat door in de baseline. Hier hebben we 
dus erg mee geworsteld. Dit heeft invloed op het vertrouwen, want je gaat ervan 
uit dat je een kwalitatief goede baseline kunt overleggen. Maar dat blijkt dan niet 
zo te zijn. Het sentiment van bijvoorbeeld Strukton Worksphere was wel een 
beetje teleurstelling. Want wij staan als gemeente Rotterdam nog wel bekend als 
een partij die nog redelijk wat kennis in huis heeft. Maar we presenteerde eerst 
met een beetje trots de 9 MJOP’s van de zwembaden. Maar die trots was dus van 
korte duur. Er zaten dus een aantal storende fouten in. Als je zelf het onderhoud 
doet maken die fouten niet zo heel erg veel uit. Maar als je een aanbieding doet 
voor 10 jaar dan komen die fouten toch in een ander daglicht te staan. De 
financiering/lening was te klein om een Technisch Adviseur op te zetten, dit was 
te duur.’  (Outer, 2016) 
 
Voor de aanbesteding heeft de gemeente Rotterdam een ‘pass partout’ verstrekt 
aan de geïnteresseerde partijen om zelf metingen te doen. Dit leverde een lijst op 
aan punten waar Strukton Worksphere andere dingen gemeten had als de 
gemeente Rotterdam.  
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‘Over het algemeen is de meting goed maar als je op specifieke dingen gaat letten 
krijg je discussies. Strukton Worksphere heeft ook een meting gedaan en zij 
hebben een lijst van meer dan 300 punten/afwijkingen gepresenteerd. Hier 
hebben we stappen ondernomen gekeken naar het risico. Wat is de invloed op de 
onderhoudskosten. Toen zijn wij het gesprek gaan voeren mbt het verhogen van 
het onderhoudsbudget (risico-opslag). En op die manier hebben wij de lijst van 
tafel gekregen. We gingen niet in detail maar zorgde voor wat meer vrijheid. Het 
budget moest voor inschrijving verhoogd worden. Vervolgens moesten partijen 
nog altijd een bod doen. Ze hebben uiteindelijk op 18% onder onderhoudsbudget 
ingeschreven.’  (Outer, 2016) 
 
Naast de punten die concreet waren, waren er ook nog punten met betrekking 
tot het vastgoed waar beide partijen nogal onzekerheid over hadden. 
 
‘Sommige correctiefactoren waren voor de partijen onbekend. Dit werd 
meegenomen in het proces en besloten dat de partijen na een jaar de ‘geschatte’ 
correctiefactor konden aanpassen. Er was dus genoeg vertrouwen in elkaar om 
vroegtijdig iets onbekends vast te leggen want dat konden ze later opnieuw 
aanpassen. Dan konden ze met terugwerkende kracht aangepast worden. In het 
begin was er nog een beetje wantrouwen. Waarom ben je het niet eens met dit 
getal? Waarom kom je dan niet met een alternatief?’  (Ingen, 2016). 
 
De baseline bepalen heeft dus flink wat voeten in de aarde gehad. Er zijn veel 
verschillen tussen de metingen geconstateerd maar deze zijn opgelost. Tevens 
zijn een aantal punten in overleg vooruitgeschoven in de vorm van 
correctiefactoren. De baseline vormt de harde basis waarop de besparingen 
worden berekend. Daarnaast is de basis gelegd voor de manier van samenwerken 
in het gehele project. Deze is contractueel vastgelegd middels de considerance. 
De basis is in deze fase gelegd en nu kan er dieper ingegaan worden op de 
daadwerkelijke vereisten van een ESCo in de volgende stap in de planningsfase, 
strategische plannen.    

6.4 Planningsfase; strategische plannen 

In het tweede onderdeel van de planfase, strategische plannen wordt er 
doorgeborduurd op het vertrouwen dat is ontwikkeld in het eerste onderdeel van 
de planfase. Nu de manier van samenwerken in zekere mate geconsolideerd is 

kan er meer ingegaan worden op de inhoud van het project, de ESCo zelf. Dit 
onderzoek is gericht op het proces vanuit een bestuurskundig perspectief. Er is 
gekozen de technische aspecten van de ESCo summier behandelen. In dit 
onderdeel wordt het kernplan vormgegeven en de bronnen aangeboord. Tevens 
zullen de eerste doelen en mijlpalen ontwikkeld worden.  

6.4.1 Vertrouwelijkheid in de samenwerking  

Het project was een Pilot project dus er was nog weinig bekend met betrekking 
tot de rolverdeling en het takenpakket wat uitgevoerd moest worden.  
 
‘Het was een pilotproces dus we hadden redelijk veel ruimte. We moesten wel 
duidelijk aangeven wat de invloed van een bepaalde investering was op het 
rendement. De gemeente moest ook erg onderzoeken hoe het allemaal werkte. 
Wij moesten bijvoorbeeld aangeven dat er een erg dempend effect zat op de 
verschillende maatregelen, deze hadden namelijk allemaal invloed op elkaar. 
Door onze uitleg en transparantie ontstond het vertrouwen bij de partijen dat het 
beoogde potentieel in besparing haalbaar was.’  (Ingen, 2016). 
 
Het formuleren van taken was onderdeel van het vrijgeven van de specialistische 
kennis die de geïnteresseerde partijen bezaten. Hier werd afdoende op 
ingespeeld door de jurist van de gemeente Rotterdam  
 
‘De eerste drie dialoogrondes waren gescheiden en daarna kwam alle bij elkaar. 
Daar waren veel personen en onderdelen bij betrokken. Wij hebben inderdaad 
met onze eigen jurist samen gezeten hoe we dit het beste aan konden pakken. 
Echter was er een jurist van de gemeente Rotterdam aanwezig die duidelijk was 
over de spelregels van een concurrentiegerichte dialoog en die verzekerde ons dat 
zij zich aan die regels zouden houden. Onze plannen en ideeën zouden niet bij de 
concurrent terecht komen. Je merkt aan de houding van de gemeente tijdens de 
dialoog dat ze soms niet verder gingen of ophielden met vragen beantwoorden 
met betrekking tot elementen die ons inzicht zouden geven in de stappen van 
concurrenten. Wat onze kant uit gebeurde hadden we het vertrouwen in dat dat 
ook de andere kant op gebeurde. Er werd dus niks verklapt. De jurist van de 
gemeente gaf ons veel vertrouwen hierin.’ (Ingen, 2016) 
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6.4.2 Het financieringsvraagstuk 

Dit onderdeel, het vraagstuk met betrekking tot de financiering van het project 
viel onder de zwaarste vraagstukken van het project. Het gewicht van dit 
vraagstuk werd door alle betrokken partijen onderschreven. Bij de gemeente 
Rotterdam wordt dit aangegeven door de heer den Outer.   
 
‘Nou in het begin waren er geen financier die happig waren op het concept.’ 
(Outer, 2016) 
 
Bij Strukton Worksphere merkte ze tijdens de dialoog dat het vraagstuk rondom 
de financiering van het project een zeer pittige was. Strukton Worksphere had 
echter bewust gekozen voor een externe financiering om het risico te kunnen 
verdelen. 
 
‘Waar we tegenaan zijn gelopen bij de zwembaden, is de vraag ‘Hoe ga je de 
energiebesparende investeringen financieren?’ Hoe raakt een bank comfortabel 
met het project zodat zij bereid zijn een lening te verschaffen. Zij moeten namelijk 
voldoende zekerheid hebben dat de lening wordt afgelost en de toekomstige 
rentebetalingen zullen worden ontvangen. Met andere woorden het project moet 
voldoende inkomsten genereren om in ieder geval de rente en aflossing te kunnen 
blijven voldoen. De vergoeding voor de ESCo is afhankelijk van of de 
gegarandeerde energieprestaties worden behaald, het moet immers 
budgetneutraal blijven voor de opdrachtgever. Hierdoor loopt de bank een 
technisch risico.’ (Beekhof, 2016)  
 
De vraag zoals Strukton Worksphere hem stelt is hoe krijg je de bank comfortabel 
genoeg bij de investering in het ESCo project wat Strukton Worksphere wil 
uitvoeren in de negen zwembaden. Strukton Worksphere vergelijkt daarmee het 
ESCo project met een PPS project. Hierbij geeft hij wel aan dat het bij PPS 
projecten wel vaker over veel grotere bedragen gaat.  
 
‘De bank heeft in principe geen verstand van techniek. Ze kunnen dus niet het 
technisch risico in je Business Case (BC) beoordelen. Bij PPS lossen ze dat op door 
verschillende adviseurs, waaronder ook een technisch (TA),  in dienst te nemen. 
Deze analyseren wat het technisch risico is van het project. Door deze analyse kan 
de bank beoordelen of zij comfortabel zijn met het project. Echter zijn deze 

adviseurs erg kostbaar. Bij PPS projecten is dit relatief minder omdat de bedragen 
die erin omgaan veel hoger zijn dan bij ESCo en is dus het verdienpotentieel ook 
hoger . Door de inzet van een TA zou de BC meteen verliesgevend kunnen zijn.’ 
(Beekhof, 2016) 
 
Het was de verantwoordelijkheid van Strukton Worksphere om de financiering 
voor het project te regelen. Omdat zoals hierboven werd aangegeven het 
technisch risico niet middels een technisch adviseur ondervangen kon worden 
was het risico van het project vanuit financieel standpunt een stuk hoger.  
 
‘Ik heb met erg veel banken contact gehad tijdens mijn zoektocht naar een 
financier. De resultaten vielen mij daarin erg tegen omdat zelfs de groene banken 
zeiden dat ik eerst maar een oplossing moest hebben voor het in kaart brengen 
van het Technisch Risico. De BNG is veel coöperatiever geweest, ze wilden samen 
naar een oplossing zoeken.’ (Beekhof, 2016) 
 
Strukton Worksphere zat vanwege het technisch risico in een lastige situatie. 
Hiermee zijn ze terug gegaan naar de gemeente Rotterdam als opdrachtgever.  
 
‘De financiers gaven ons dus een worsteling en dat hebben we gecommuniceerd 
met de opdrachtgever. Dit helpt om het vertrouwen te laten groeien. Heel open 
zijn daarin. En dat is visa versa. Om de uiteindelijke financiering te regelen heeft 
de gemeente ook geholpen.’ (Mieris, 2016) 
 
De gemeente Rotterdam was als samenwerkingspartner dus bereid om mee te 
denken met Strukton Worksphere naar en constructieve oplossing voor het 
financieringsvraagstuk.  
 
‘De partijen hebben samengewerkt op zoek naar een oplossing’ (Beekhof, 2016) 
 
Om ervoor te zorgen dat er weinig fluctuaties zouden zijn in de geldstromen van 
het ESCo project moest er een bankgarantie afgegeven worden. Met deze 
garantie werd in de ogen van BNG Bank het technisch risico dermate verlaagd dat 
het risico acceptabel was.  
 
‘Bij Strukton Worksphere geloofde we zo in het concept dat we de besparing 
hebben gegarandeerd middels een bankgarantie.’ (Beekhof, 2016) 
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Op deze manier, via een bankgarantie tussen de partners, kon BNG Bank genoeg 
tevreden worden gesteld om de financiering te verstrekken. BNG Bank gaf aan 
dat BNG Bank al vaker naar tevredenheid met Strukton Worksphere had 
samengewerkt en dat dit een van de argumenten was waarom ze nu flexibel 
waren met betrekking tot de inzet van een TA.  
 
‘Er was al veel samenwerking tussen BNG Bank en Strukton Worksphere dus het 
vertrouwen was er al voordat het project begon. Hierdoor was het voor BNG Bank 
makkelijker om ja te zeggen tegen iets innoverends. Door de waarde van de 
activa te koppelen aan een vooraf vastgestelde boekwaarde kan er geen discussie 
ontstaan over de waarde van het onderpand.’ (Oppermann P. , 2016) 
 
Door de open sfeer tussen de partners was het dus mogelijk om op een creatieve 
manier met het vraagstuk om te gaan. Dit werd door onder andere BNG BANK en 
Strukton Worksphere onderschreven als zeer prettig. 
 
‘Het was uniek dat drie partijen met elkaar samenwerkte om de financiering rond 
te krijgen. Dit moet bij een innoverend project eigenlijk altijd gebeuren.’ 
(Oppermann P. , 2016) 
 
‘BNG BANK was coöperatief, dit werd erg gewaardeerd. De insteek die we 
hadden, hoe acteer je naar elkaar toe, heb je oog naar elkaars belangen, en 
probeer je zo naar een oplossing toe. De financiering is daar een mooi voorbeeld 
van. Het succes hierin is het over de schutting heen kunnen kijken. Dit is niet zo 
vanzelfsprekend zoals het klinkt. Het is in dit geval zeer goed gegaan. We hebben 
de aanbesteding succesvol kunnen afronden.’ (Mieris, 2016) 
 
In de bijlage ‘financiële inrichting ESCo’ wordt de financiële inrichting van de 
twee ESCo projecten ingericht.  

6.5 Planningsfase; tactische allocatie  

In dit onderdeel van de planningsfase gaat het om de criteriaontwikkeling. Hierbij 
speelt het contract een belangrijke rol. De gunning van het contract en allocatie 
van de bronnen, het gaat hier niet alleen om fysieke middelen maar ook om de 
diensten tijdens de uitvoeringsfase en de overdracht na de uitvoerginsfase. Deze 

elementen komen terug in het contract, zie daarvoor bijlage ‘model OEPC’. In 
deze paragraaf wordt de vorming van het contract besproken, de flexibiliteit 
vanuit verschillende standpunten en de gunning.  

6.5.1 Vorming contract  

Als eerste werd er door de gemeente Rotterdam kritisch gekeken naar de 
stukken die oa Strukton Worksphere indiende tijdens de dialoog.  
 
‘Alles wat er ingediend werd wel erg streng gecontroleerd. Dit was niet persee 
gebrek van vertrouwen. Maar omdat nu garanties werden afgegeven was de 
beleving anders. Vertrouwen werd bij de technische dingen indienen wel een stuk 
vervangen door controle. (andere manier van beoordelen)’  (Ingen, 2016). 
 
De producten zoals hierboven benoemd door de heer Ingen zorgden samen 
ervoor dat in de laatste dialoogronde het product voor 90% op tafel lag.  
 
‘De concepten en het hele OEPC is in de 5

e
 dialoogronde voor 90% op tafel. We 

hebben geen patenten of technieken die eigendom van Strukton Worksphere 
toegepast. Logboeken en bedieningshandboeken worden gewoon aangeleverd na 
die 10 jaar. De kennis die het Strukton Worksphere personeel heeft opgedaan 
wordt zoveel mogelijk vastgelegd in handboeken’ (Ingen, 2016). 
 
‘Dit is contractueel vastgelegd. Na opleveren aan einde van het contract is alles 
van ons. Dit is bij beide projecten.’ (Anoniem, 2016). 
 
Het uiteindelijke product waarop de marktpartijen zich konden inschrijven 
bestond uit twee onderdelen. 
 
‘Het aanbestedingsdocument bestond uit twee onderdelen, zijnde; het 
energiebesparingsplan, maatregelingen, per zwembad, met alle cijfers en 
berekeningen. En het tweede deel was het prestatiecontract.’ (Ingen, 2016) 

6.5.2  Flexibiliteit in contract  

De perceptie over hoe ‘flexibel’ het contract is, hangt af van het standpunt. 
Organisatorisch gezien had het flexibiliteit. Dit wordt onderschreven door zowel 
Strukton Worksphere als gemeente Rotterdam.   
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‘Het contract, alle details die boven nog in grote lijnen was.  
In het contract zat er al redelijk veel flexibiliteit (er zouden sowieso zwembaden 
uitvallen). We hebben ook een vrij uitgebreid hoofdstuk ‘Considerance’ 
geschreven. Hierin stond hoe wij willen samenwerken. Bijvoorbeeld wat de 
vervolgstappen zijn als er iets vervelends gebeurd is. Eerst samen zitten en dingen 
vergelijken ipv de keutel inhouden en verstrikt raken in een juridisch gevecht.’ 
(Outer, 2016) 
 
‘Bij de presentatie op het seminar van Caroline Weebers van Weebers 
vastgoedadvocaten werd er door de advocate gesteld dat het contract van de 
Rotterdamse ESCo’s flexibeler moet. Er zijn echter meerdere factoren (waaronder 
financiering) die je in acht moet nemen. Het kan misschien wel zo zijn dat er een 
wens is voor een flexibeler contract, maar met deze flexibiliteit krijgen andere 
disciplines (waaronder financiering) weer problemen. De businesscase is berekend 
over een bepaalde periode. Bij PPS kun je nog schuiven met je vergoeding. Hier is 
je BC afgestemd op een min of meer vaste vergoeding, namelijk de 
energiebesparing.’ (Beekhof, 2016) 
 
‘ Stel dat je het object van de BC veranderd (zwembaden eruit) dan veranderd je 
hele BC al meteen met alle daarin gedane berekeningen. Hier hebben we wel een 
beetje rekening mee gehouden. In de praktijk is dit ook gebeurt. Hierin zijn wij 
flexibel geweest. We hebben nu een aantal investeringen gedaan op een andere 
locatie. We hebben bijvoorbeeld nu de lampen vervangen naar LED verlichting in 
een parkeergarage van de gemeente Rotterdam. Die garage zat oorspronkelijk 
niet in het contract maar was als vervanging van een van de zwembaden 
aangedragen’.  (Ingen, 2016) 
 
Tijdens het seminar werd door de vastgoedadvocate mevrouw Weebers 
aangegeven dat het wenselijk was vanuit het rechtsperspectief flexibeler te zijn in 
het contract. Hiermee zou de tevredenheid verhoogd worden vanuit het 
perspectief van het vastgoedrecht.  

6.5.3 Gunning  

Naast de flexibiliteit van het contract had de open sfeer die er was tijdens de 
dialoog ervoor gezorgd dat zelfs na de gunning, en de afkeuring van een aanbod 

nog altijd goed gesproken kon worden met de partij. De criteria kregen vorm 
tijdens het proces en de uitvraag was een productie van niet alleen gemeente 
Rotterdam maar van alle betrokken partners. De gunning verliep op basis van 
EMVI.  
 
‘Door deze open sfeer bleek ook na de gunning dat we met de verliezende partij 
goed om tafel konden zitten en toe konden lichten waarom ze de gunning niet 
kregen. Dit was een concreet resultaat van de vertrouwensband die we hadden 
opgebouwd in het proces. Want ze zijn niet naar de rechter gestapt om toch 
proberen alsnog de opdracht te krijgen.’ (Keijser, 2016) 
 
Deze manier van werken was mede afgesproken in de considerance die aan bod 
kwam in het eerste onderdeel van de planningsfase.  

6.6 Uitvoering van het product  

De concurrentiegerichte dialoog en de bijbehorende gunning van de 
aanbesteding zijn afgerond, Strukton Worksphere had in samenwerking met 
Hellebrekers de beste bieding gedaan op de uitvraag op basis van EMVI. De 
uitvraag is in de dialoog samen met onder andere deze partij opgesteld omdat 
het voor de betrokken partners in het begin van het proces nog niet geheel 
duidelijk was hoe de vraag ingevuld moest worden. De uitvraag is dus ontstaan 
op basis van coproductie. In de uitvoeringsfase van de PLC komt coördinatie en 
controle, procesmonitoring en aanpassen van doelen en mijlpalen aan bod. Deze 
punten zullen in de volgende subparagrafen behandeld worden.  

6.6.1 Wijzigingen in het contract 

Allereerste aanpassen van doelen en mijlpalen. Het is gangbaar dat in de 
uitvoeringsfase van een project een aantal punten van de opdracht gewijzigd 
zullen worden. Dit is ook het geval bij de ESCo negen zwembaden.  
 
‘In Rotterdam werd kort na het ondertekenen van het eerste ESCo contract ook 
besloten om de geldkraan richting een van de zwembaden stop te zetten. Dus er 
bleven daarna nog maar 8 zwembaden over. Maar daar voorziet het contract wel 
in. Je ziet wel dat door een politiek besluit opeens alles anders kan zijn.’  (Outer, 
2016).    
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‘De inkt was nog niet droog en twee zwembaden vielen meteen af. Het contract 
wijzigde dus, een hele nieuwe situatie. Een veel kortere looptijd, dus maatregelen 
die een lange afschrijftijd hadden mochten meteen niet meer gedaan worden. Het 
finetunen van het contract was al lastig maar nu kwam dit er ook nog bij. Er zijn 
natuurlijk altijd dingen in het contract waar je gesteggel over krijgt. Wat is voor 
de gemeente en wat voor de opdrachtnemer en wat moet er nu precies betaald 
worden onder de streep. Deze ervaringen moesten meegenomen worden in 
nieuwe contracten zodat deze veel beter zijn.’ (Keijser, 2016).  
 
‘In het contract zat er al redelijk veel flexibiliteit (er zouden sowieso zwembaden 
uitvallen). We hebben ook een vrij uitgebreid hoofdstuk ‘Considerance’ 
geschreven. Hierin stond hoe wij willen samenwerken. Bijvoorbeeld wat de 
vervolgstappen zijn als er iets vervelends gebeurd is. Eerst samen zitten en dingen 
vergelijken ipv de keutel inhouden en verstrikt raken in een juridisch gevecht.’ 
(Outer, 2016) 
 
Binnen de gemeente Rotterdam word hier gemengd op gereageerd. Het RCI geeft 
aan dat deze wijziging een extra ballast is op de reeds aanwezige problematiek. 
De gemeente Rotterdam geeft aan dat de gemeente Rotterdam in zekere mate 
voorbereid was op dergelijke wijzigingen middels de considerance uit de 
planningsfase. Een andere medewerker van de gemeente Rotterdam gaat dieper 
in op deze wijzigingen.  
 
‘Wijzelf hebben ook dingen gewijzigd door eerder zwembaden te sluiten. Ik heb 
wat investeringen tegen kunnen houden en door kunnen sturen naar 
parkeergarages. Dan doen en moeten we ook water bij de wijn doen. Ik vind het 
niet fijn om elke dag wijzigingen te hebben. Dit moeten we dus zoveel mogelijk 
voorkomen. Er is ook een zwembad gesloten maar de sporthal niet. Nu is de 
installatie ingesteld op de beide objecten. Nu op een dus nu is het opnieuw 
inregelen.’ (Anoniem, 2016). 
 
Hier is aangegeven dat er een surplus was in de investeringscapaciteit door het 
wegvallen van een zwembad. Hier is vervolgens op ingespeeld door deze toe te 
wijzen aan een van de parkeergarages van de gemeente Rotterdam. Hierdoor 
bleef het investeringslichaam hetzelfde. Naast de onverwachte wijzigingen waren 
er ook verwachte wijzigingen die in de planningsfase naar deze fase werden 
verschoven.  

 
‘Sommige correctiefactoren waren voor de partijen onbekend. Dit werd 
meegenomen in het proces en besloten dat de partijen na een jaar de ‘geschatte’ 
correctiefactor konden aanpassen.’  (Ingen, 2016). 
 
De tijd was aangebroken dat de correctiefactoren geconcretiseerd moesten 
worden. Het proces van het concretiseren werd door de heer van Ingen als volgt 
beschreven 
 
‘Dat liep helemaal soepel. De afwijkingen vielen gelukkig binnen de marges. We 
hadden tevens genoeg vertrouwen ontwikkeld en dat kwam doordat we in het 
begin hier veel tijd aan hebben besteedt.’  (Ingen, 2016). 

6.6.2 Haalbaarheid van het contract 

Het project was erg innoverend en nieuw voor de betrokken partijen. Hierdoor 
zijn de gezette mijlpalen en doelen in de planningsfase gebaseerd op ervaringen 
en kennis die enkel vergelijkbaar is. Dit resulteerde in het feit dat Strukton 
Worksphere moeite had om de aangegeven doelen en mijlpalen te halen.  
 
‘Zeker de eerste twee jaar had Strukton Worksphere het helemaal niet makkelijk 
met het halen van de prestaties. Dit is een aantal keer aan tafel besproken. Er 
zaten via het contract wel een aantal boetes en dwang achter. Op die boetes en 
dwang niets ingeleverd. Maar omdat er wel open over gesproken werd kon er wel 
gekeken worden hoe deze prestaties alsnog gehaald konden worden. Bijvoorbeeld 
door meer (tijd)ruimte te geven aan Strukton Worksphere om de apparaten in te 
regelen.  Voor bepaalde maatregelen moest het zwembad dicht. En hier hadden 
we in het contract weinig ruimte voor gegeven maar we wisten wel dat hier nog 
speling in kon zitten dus die speling hebben we ter beschikking gesteld aan 
Strukton Worksphere. Door deze open aanpak voorkom je dat Strukton 
Worksphere de noodzaak voelt om op zoek te gaan naar gaten in het contract om 
onder de afspraken uit te komen.’  (Outer, 2016)  
 
Net zoals de samenwerking tussen Strukton Worksphere, BNG BANK en de 
gemeente Rotterdam bij de financiering werd ook in deze situatie meegedacht 
door de gemeente Rotterdam in het oplossen van de problemen die Strukton 
Worksphere ervaarde. Echter heerst er binnen de gemeente Rotterdam 
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verdeeldheid over deze aanpak ‘het helpen van Strukton Worksphere in het 
behalen van hun doelen’.  
 
‘Zij moeten maar regelen dat alles goed komt. Als ze het niet lukt moeten zij het 
verschil betalen. Het vertrouwen werd niet minder omdat we in de beginfase 
(dialoog en aanbesteding) dit al goed besproken en vastgelegd hadden.’ 
(Anoniem, 2016). 

6.6.3 Monitoren van prestaties 

Het beheer van de negen zwembaden is grotendeels aan Strukton Worksphere 
gegeven (economisch eigendom). Het onderhoud en de 
energieprestatieverbeteringen vallen onder de verantwoordelijkheid van 
Strukton Worksphere. Hiermee is de toegang tot bijvoorbeeld de installaties van 
het zwembad enkel voor Strukton Worksphere. Om de gemeente Rotterdam toch 
inzicht te geven in de werkzaamheden van Strukton Worksphere is er besloten 
om de gemeente Rotterdam toegang te geven tot het monitorsysteem van 
Strukton Worksphere.  
 
‘Uiteindelijk na wat zoeken is besloten om het gebouwbeheer systeem aan 
gemeente Rotterdam te geven (de inloggegevens). Dan kan de gemeente 
meekijken naar alle cijfers. Hier is tot nu toe geen gebruik van gemaakt, het 
vertrouwen is er wel. Maar je weet dat je een controlemogelijkheid hebt. Omdat 
je alles kunt controleren ontstaat er vertrouwen. Om de vier jaar wordt er een 
algemene controle gedaan. Dit wordt door Strukton Worksphere zelf gedaan, niet 
door een externe.’  (Outer, 2016).    
 
Naast de toegang in het monitorsysteem van Strukton Worksphere zijn er ook 
andere manieren waarop de gemeente Rotterdam vinger aan de pols houdt bij 
de negen zwembaden. 
 
‘Eens in de 6 weken gaat de bedrijfsleider en projectleider van Strukton 
Worksphere bij elkaar aan tafel zitten. Ik heb tussen de maand en twee maanden 
contact met Dian. Ik ben soepeler met boetes als veel goed gaat. Wanneer het 
slecht gaat ben ik ook strenger met boetes. Dit is zo gegroeid omdat er 
vertrouwen is tussen de partijen. Dit gaat natuurlijk wel over kleine dingen zoals 
een lamp op tijd vervangen.’ (Anoniem, 2016). 

 
Ondanks dat de gemeente Rotterdam met Strukton Worksphere mee kan kijken 
wat er gedaan wordt bij de negen zwembaden is het niet altijd mogelijk om goed 
te monitoren.  
 
‘Qua energie ondervinden we geen problemen met betrekking tot monitoring 
maar met onderhoud wel een beetje. Soms door gebrek aan tijd of spoed wordt 
het lastig om alles goed te voorzien. Dan moeten we vertrouwen op de eerlijkheid 
van Strukton Worksphere en Hellebrekers.’ (Anoniem, 2016) 
 
Naarmate de uitvoeringsfase een aantal jaar op gang is worden er steeds minder 
opvallende punten aangegeven in de controle. De aanpassingen en inregelingen 
in de negen zwembaden zijn immers grotendeels doorgevoerd.  
 
‘Na 1 a 2 jaar ben je wel uit het inregelen. Dan wordt het contact ook minder. 
Heel af en toe adviseer ik vanuit cluster 1 GJ nog wel een beetje als 
contractmanager. Beide contracten kosten GJ nu misschien ene uurtje in de week. 
Het vertrouwen is er als ze er eenmaal staan. Er wordt 1x per maand 
gerapporteerd, via een contactmoment.’ (Outer, 2016). 
 
Het contact tussen de partners wordt naarmate het inregelen minder wordt ook 
minder. Er wordt meer overgegaan op de vastgelegde contactmomenten.  

6.6.4 Keuring van onderhoud  

Bij de negen zwembaden zijn contractueel twee type keuringen vastgelegd. Twee 
grote keuringen in jaar 4 en 9.5 en de jaarlijkse kleine keuringen. Strukton 
Worksphere is verantwoordelijk over beide type keuringen. Voor de grote 
keuringen heeft Strukton Worksphere een extern adviesbureau gevraagd om 
deze uit te voeren. Voor de keuring heeft er een personeelswissel 
plaatsgevonden bij Strukton Worksphere. Dian Verkaart is de nieuwe 
projectleider geworden voor zowel het ESCo project ‘negen zwembaden’  als het 
ESCo project ‘Kleinpolderplein’ in plaats van Jeroen Mieris.  
 
‘Energie is makkelijk te meten. Daar kan een simpele verrekeningen te maken. 
Onderhoud is een stuk minder makkelijk. In jaar 4 en 9.5 moet het gekeurd 
worden. Dit moeten ze zelf doen. Daar hebben ze een bureau voor ingehuurd. Om 
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het onderhoud te checken. Deze partij is wel door Strukton Worksphere betaald. 
Het is toch een beetje slager keur je eigen vlees. Ik heb wel een adviesbureau 
gevraagd mee te kijken. Ik heb mijn adviesbureau het adviesbureau van Strukton 
Worksphere laten checken. Hieruit bleek dat het advies niet goed was en 
uiteindelijk is het adviesbureau van Strukton Worksphere ook door Strukton 
Worksphere weggestuurd. Het vertrouwen werd niet aangetast door dit voorval 
want wij zagen het betreffende adviesbureau als een derde partij en daarmee viel 
de verantwoordelijkheid van het falen enkel het adviesbureau te wijten en niet 
Strukton Worksphere. Naarmate je op het einde bent van het contract worden de 
spanningen hierin wel hoger denk ik.’ (Anoniem, 2016) 
 
De gemeente Rotterdam gaf aan dat het vertrouwen niet aangetast werd door 
het in gebreken zijn van de door Strukton Worksphere aangedragen 
adviesbureau.  

6.7 Evaluatiefase 

Op dit moment bevindt het ESCo project negen zwembaden zich in het 5
e
 jaar. 

Hierdoor valt deze nog volledig in de uitvoeringsfase. Dit houdt in dat er 
betreffende deze fase geen uitspraken gedaan kunnen worden.   
 

6.8 De Kunsthal ESCo  

Nadat het ESCo project negen zwembaden in gang was gezet is er een nieuw 
ESCo project gestart bij de Kunsthal. Dit ESCo project is uitgesloten in dit 
onderzoek omdat er een zeer ingrijpende verbouwing bij dit ESCo project 
betrokken was. Door deze verbouwing is deze casus minder vergelijkbaar. Een 
anonieme medewerker van de gemeente Rotterdam geeft aan wat de verschillen 
zijn.  
 
‘De kunsthal is doorgegaan. Daar heb ik een ESCo contract opgesteld met Eneco, 
Dura Vermeer en rozenburg. Dit is een consortium. Hier waren Lex (Keijser) en Ard 
(den Outer) niet bij betrokken. Deze is in januari 2014 begonnen. Hier hebben we 
de ervaringen van het eerste project meegenomen. Hier was Strukton Worksphere 
nooit bij betrokken geweest omdat het een verbouwing was van de Kunsthal. 
Door de verbouwing was het een heel andere aanbesteding.’ (Anoniem, 2016).  

 
Door de verbouwing werd er zo goed als uitgesloten dat na de inwerkingstelling 
van de ESCo de opdrachtnemer nog verborgen gebreken zou tegenkomen.  
 
‘Bij de kunsthal hadden we er minder last van omdat ze daar zelf ook de 
verbouwing deden. Dus ze wisten precies hoe het pand in elkaar zit.’ (Anoniem, 
2016)  
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7. EMPIRIE ESCO KLEINPOLDERPLEIN  

Dit hoofdstuk staat net als het vorige hoofdstuk in teken van de 
onderzoeksresultaten. Nu van het ESCo project ‘Kleinpolderplein’. De rapportage 
van de resultaten zal wederom verlopen volgens de structuur van de Project 
Levenscyclus (PLC).  Dit houdt in dat de gebeurtenissen op een volgtijdelijke 
manier gepresenteerd worden. Allereerst zullen de algemene eigenschappen van 
het project worden beschreven, dit voor een algemeen beeld voor de lezer. Bij 
elke stap in de PLC zullen bepaalde aspecten van het project worden toegelicht 
middels citaten uit de interviews. Deze opbouw is overeenkomstig met het 
andere empirie hoofdstuk en beide analyse hoofdstukken. Dit om ervoor te 
zorgen dat de uitspraken direct te herleiden zijn. 
 
Er zijn een aantal elementen anders aan dit project, hieronder valt het afvallen 
van diverse objecten in aanloop van het derde ESCo contract van de gemeente 
Rotterdam. Het afvallen van de objecten in dit project zal apart behandeld 
worden in paragraaf 7.7. In deze paragraaf zal er dieper ingegaan worden op de 
beweegredenen van de gemeente Schiedam. Deze gemeente heeft samen met 
de gemeente Rotterdam het hele concurrentiegerichte dialoog doorlopen maar 
uiteindelijk het aanbod van Strukton Worksphere niet geaccepteerd. Daarna 
volgen in paragraaf 7.8 nog een algemene uitspraken over het ESCo concept door 
betrokkenen en een onafhankelijke ESCo expert.  

7.1 Projectomschrijving ESCo ‘Kleinpolderplein’  

Om een goed beeld te krijgen van de eigenschappen van het derde ESCo project 
van de gemeente Rotterdam, en het tweede ESCo project in samenwerking met 
Strukton Worksphere is hieronder een projectomschrijving toegevoegd. De 
informatie hiervan is beschikbaar gesteld door ESCoNetwerk (ESConetwerk.nl, 
2016).  

7.1.1 Het object en partners  

Er is weer een Europese aanbestedingsprocedure gevoerd middels een 
concurrentiegerichte dialoog. Via dit dialoog is Strukton Worksphere 
geselecteerd om de komende 10 jaar (2015-2025) de Roteb locatie 
Kleinpolderplein te verduurzamen en te onderhouden. Dit is vastgelegd in een 
Onderhouds- en Energie Prestatie Contract (OEPC). Strukton Worksphere 

financiert de energiebesparende maatregelen en garandeert jaarlijkse 
besparingen op de energiekosten. De gemeente betaalt Strukton Worksphere op 
basis van daadwerkelijk gerealiseerde prestaties voor energiebesparing, kwaliteit 
van onderhoud en beheer en het comfort in de Roteb locatie. De gemeente is 
tijdens de aanbestedingsprocedure niet meer bijgestaan door Deloitte Real 
Estate.  
 
De doelstelling is dat de gemeente met het programma Rotterdamse Groene 
Gebouwen, bijdraagt  aan de doelstellingen van het Rotterdam Climate Initiative: 
de CO2-uitstoot van de stad in 2025 met 50% te reduceren ten opzichte van 
1990, 100% klimaatbestendigheid en het 
versterken van de Rotterdamse economie. 

7.1.2 kenmerken programma 

Het project van het OEPC heeft een aantal kenmerken. Deze kenmerken worden 
hieronder weergegeven: 
 

- Gegarandeerde energiebesparing: de gemeente sluit een 10 jarig 
contract met een opdrachtnemer (Energy Service Company kortweg 
ESCo) en legt daarin de overeengekomen prestaties voor reductie van 
het energieverbruik vast. 

- Budgetneutraal: géén extra gemeentelijke investeringsbudgetten nodig 
en de opdrachtnemer financiert de investering van de 
energiemaatregelen en verdient deze terug door de kostenbesparing op 
de energierekening. 

- Flexibel contract, de gemaakte afspraken kunnen worden aangepast 
wanneer sprake is van wijzigingen in de vastgoedportefeuille en gebruik. 

- Verbetering van de kwaliteit van het vastgoed, door investeringen in 
nieuwe materialen en installaties, meet- en regeltechniek uitgevoerd 
door professionals en door contractuele prikkel om gedurende 10 jaar 
creatieve oplossingen in te zetten. 

- Professionalisering van de Rotterdamse vastgoedorganisatie, door het 
onderhoud en beheer van de gebouwen in het contract op te nemen 
wordt de vastgoedorganisatie van de gemeente ontzorgd in de 
uitvoering van de vele beheer werkzaamheden en de gemeente kan 
vanuit haar regierol de controle houden op de kwaliteit en de kosten. 
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7.1.3 Beoogde resultaten OEPC 

Strukton Worksphere heeft met de gemeente Rotterdam de volgende 
prestatieafspraken gemaakt (ESConetwerk.nl, 2016): 
 

- De ESCo ontwerpt en realiseert de energiebesparende maatregelen voor 
de gemeentelijke gebouwen. 

- De ESCo neemt de financiering op zich. 
- Strukton Worksphere garandeert een bepaalde afgesproken 

energiebesparing, 
- De ESCo draagt zorg voor de behalen van het gebruikerscomfort 

(comfort-eisen) en monitort de (energie-) prestaties. 
- Daarnaast is Strukton Worksphere is de komende 10 jaar 

verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de installaties. 
 
Naast deze prestatieafspraken hebben de partners de volgende resultaten met 
elkaar afgesproken  (ESConetwerk.nl, 2016): 
 

- Een gegarandeerde energiebesparing 
- Integrale aanpak met een geïntegreerd Onderhoud- en 

Energieprestatiecontract (OEPC): 1 partij voor ontwerp, realisatie, 
financiering, beheer en onderhoud 

- Kostenneutraal project: het project kost de gemeente geen geld, want 
de verduurzaming wordt bekostigd uit de bespaarde energiekosten 
gedurende de looptijd van 10 jaar. 

 
Samen met het onderhoud komt de volledige orderportefeuille uit op 3.8 
miljoen. 

7.2 Conceptualisatiefase 

Op het moment dat de eerste fase in de PLC start (conceptualisatiefase) zijn er 
reeds twee ESCo projecten begonnen bij de gemeente Rotterdam, ESCo ‘negen 
zwembaden’ en ESCo ‘Kunsthal’. De gemeente Rotterdam heeft nu in vergelijking 
met het eerste ESCo project wel ervaring met ESCo’s, althans ervaring met de 
eerste paar fases van de PLC. Het eerste ESCo project is op het moment van de 
start enkele jaren oud. Deze ervaring geldt ook voor sommige marktpartijen.  

 
‘Voor de marktpartijen is de ervaring hebben met de eerdere projecten wel erg 
waardevol. De andere partijen in het tweede cluster hebben tot einde toe wel 
meegedaan. Maar logischerwijs kom je in het nieuwe cluster weer dezelfde 
partijen tegen. Zij wisten al hoe het contract in elkaar zat.’ (Outer, 2016). 
 
In het eerste ESCo project werd de gemeente Rotterdam nog bijgestaan door 
Deloitte Real Estate. In dit project had de gemeente Rotterdam zelf de taak op 
zich genomen om de concurrentiegerichte dialoog te leiden.  
 
‘In het tweede cluster(ESCo KPP) heeft Deloitte Real Estate geen rol meer gehad. 
Wel zijn buiten het project de documenten van de eerste uitvraag generaliseerd 
voor openbaarmaking. In het tweede cluster hebben we alles zelfstandig gedaan.’  
(Outer, 2016) 
 
De gemeente Rotterdam had in het project niet alleen het Roteb perceel 
meegenomen maar ook andere panden.  
 
‘In eerste instantie waren het er vier. We wilde het project breder trekken dan 
Rotterdam. We hebben toen een werf van Vlaardingen en het stadskantoor van 
Schiedam. En in Rotterdam zelf de bibliotheek (die net in en stichting is gezet) en 
het gebouw van de Roteb op Kleinpolderplein. We kennen natuurlijk het klappen 
van de zweep. Van alle partijen hadden we tot directieniveau van de stichting en 
wethouderniveau bij gemeenten hadden wij een akkoord op de deelname en de 
randvoorwaarde daarbij.’    (Outer, 2016). 
 
Dat de gemeente Rotterdam andere gemeenten wilde betrekken bij het opzetten 
van een nieuw ESCo project werd mede gemotiveerd door de subsidie die 
gemeente Rotterdam zou ontvangen wanneer ze een succesvolle aanbesteding 
zouden voorzien met deze andere gemeenten.  
 
‘Ik vergeet nog even te zeggen. De gemeente Rotterdam zou subsidie krijgen van 
BZK als ze twee andere gemeenten zouden betrekken in het ESCo plan. Dit was 
voor de gemeente Rotterdam een extra motivatie om andere gemeenten te 
betrekken. De keuze was toen gevallen op Vlaardingen en Schiedam.’ (Kroonen, 
2016) 
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Twee onderdelen van het originele plan vielen in het begin af omdat er niet 
genoeg draagvlak was bij zowel het bestuur van de bibliotheek als bij het College 
van B&W van Vlaardingen. Hierdoor is naast de bibliotheek van Rotterdam ook 
de gemeentewerf afgevallen.  

7.3 Planningsfase; strategisch ontwerp 

Het strategisch ontwerp is het eerste onderdeel van de drie onderdelen die 
onder de planfase vallen. Tevens is dit de start van de concurrentiegerichte 
dialoog. Er is een geheimhoudingsverklaring getekend tussen de betrokken 
partijen. Hierdoor kan er op sommige punten minder diep op de materie 
ingegaan worden vanwege het mogelijk schenden van deze vertrouwelijkheid.  
 
Dit onderdeel heeft de focus op het basisontwerp en het ontwikkelen van KPI’s 
(Key Preformance Indicators) en de eerste uitvraag van de concurrentiegerichte 
dialoog. Het opstellen van de KPI’s heeft het uiteindelijke doel het design vast te 
stellen waaraan de ESCo moet voldoen. Het kan echter voorkomen dat het design 
aangepast wordt in een van de komende onderdelen of fases.  
 
Een belangrijk onderdeel - wat essentieel is voor een goed begin van de dialoog - 
van het ESCo project was het vaststellen van de baseline. De baseline wordt 
ontwikkeld zodat de betrokken partners een referentiepunt hebben waarop ze 
de besparing kunnen bepalen. Het vaststellen van de baseline is een zeer 
technische aangelegenheid waardoor er diep ingegaan wordt op de correctheid 
van de gegevens. Tevens wordt er diep ingegaan op de interpretatie van de 
gegevens. 

7.3.1 Prekwalificatie 

Niet alleen de gemeente Rotterdam had reeds ervaring met het ESCo concept, er 
waren twee partijen die betrokken waren bij de vorige twee ESCo projecten van 
de gemeente Rotterdam, Strukton Worksphere en Eneco. Strukton Worksphere 
heeft zich ingeschreven voor deze ESCo.  
 
‘Overal scoorde zij beter op onze eisenlijst. In de voorselectie geef je punten mee 
aan criteria. Ze hadden toen ervaring met ESCo’s en met financiering. Andere 
partijen kregen geen punten voor ervaring met financieren. Dus dat was makkelijk 

voor Strukton Worksphere. Andere punten waren MJOP en contracten daarin.’ 
(Anoniem, 2016). 
 
Strukton Worksphere is door de prekwalificatie ronde gekomen en kon dus 
opnieuw aanschuiven bij de concurrentiegerichte dialoog.  

7.3.2 Feest der herkenning  

Omdat Strukton Worksphere reeds bij het eerste ESCo project had meegedaan in 
de concurrentiegerichte dialoog, was het proces voor beide partijen reeds 
bekend. 
 
‘De aanbesteding ging als een feest der herkenning omdat dezelfde drie partijen 
zich hadden ingeschreven.’  (Outer, 2016). 
 
‘Het contract was zo goed als hetzelfde als bij 9 zwembaden en kunsthal. Het 
werkte in de zwembaden en we miste niks. Wat we hebben was volledig. Tijdens 
de concurrentiegerichte dialoog was vooral het vastgoed interessant. We hebben 
de partijen een Pass Partout gegeven.’ (Anoniem, 2016). 
 
‘Het is een soort knippen en plakken vanuit het eerste project. Alleen het vastgoed 
was anders.’ (Outer, 2016).  
 
Naast de gemeente Rotterdam gaf ook Strukton Worksphere aan dat het een 
feest der herkenning was. 
 
‘Er was een klik tussen de technische mensen van de gemeente Rotterdam en 
onze technische mensen. Hierdoor werd er makkelijk gecommuniceerd en 
begrepen ze elkaar erg goed. Een feest van herkenning als het ware.’  (Hal, 2016) 

7.3.3 Samenwerkingsafspraken 

Naast het feit dat de partijen reeds bekend waren met het concept en het proces 
werd er door gemeente Rotterdam ook aangegeven dat minder partijen en geen 
samenwerking tussen de marktpartijen het proces nog makkelijker deed laten 
verlopen.  
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‘De concurrentiegerichte dialoog bij KPP was makkelijk omdat er veel minder 
partijen bij  zaten. Daar waren geen samenwerkingen tussen marktpartijen. Dit 
geniet ook onze voorkeur. Het is veel minder intensief in het proces.’ (Anoniem, 
2016) 
 
Net als bij de planningsfase; strategisch ontwerp bij ESCo ‘negen zwembaden’ 
worden in deze fase ook de samenwerkingsafspraken gemaakt. Hierbij komt 
vertrouwen ook aan bod.  
 
‘Dat ontwikkelde zich vrij snel. De transparantie zorgde ervoor dat we ze 
makkelijk mee konden nemen in het proces. We hebben één presentatie gegeven 
aan GJ. de Looze over ons plan van aanpak. Er was een klik tussen de technische 
mensen van de gemeente Rotterdam en onze technische mensen. Hierdoor werd 
er makkelijk gecommuniceerd en begrepen ze elkaar erg goed. Een feest van 
herkenning als het ware.’  (Hal, 2016) 
 
Naast het klik tussen de technische mensen van beide partijen werden er ook 
afspraken gemaakt met betrekking tot de vertrouwelijkheid.  
 
‘Wij maken een lijst van vragen dan werden deze gedeeld met alle andere 
partijen. Maar als ze met speciale ideeën komen wordt het beschermd besproken. 
Voorbeeld hiervan is de biomassa ketel. Maar als het aantal lampen in een ruimte 
niet klopte dan werd het wel gedeeld. De partijen moesten wel zelf aangeven 
wanneer iets vertrouwelijk was.’ (Anoniem, 2016) 

7.3.4 Baseline vaststellen  

De ervaring uit het eerste ESCo project met betrekking tot het vaststellen van de 
baseline hielp de betrokken partijen. De verschillen tussen de door de gemeente 
Rotterdam vastgestelde baseline en die door Strukton Worksphere werd vooraf 
al geaccepteerd.  
 
‘Strukton Worksphere is nu veel beter aan het doorrekeningen en geeft aan dat 
sommige baselines niet zo goed zijn. Hier komen vaak discussies in voor. Ik heb 
toen gezegd, loop maar 5 weken rond en kom dan maar in een keer met deze lijst, 
dan tikken we hem in een keer af. Dit hebben we bij zowel de 9 zwembaden als bij 
KPP gedaan. Het is logisch dat er verborgen gebreken zijn.’ (Anoniem, 2016) 

 
In de volgende fase wordt erop verder gegaan met betrekking tot verschillen van 
inzicht tussen gemeente Rotterdam en Strukton Worksphere.  

7.4 Planningsfase; strategische plannen 

7.4.1 Biomassa ketel  

Omdat het vastgoed van Kleinpolderplein veel algemener en relatief veel minder 
energie verbruikt is het lastiger om een dergelijke besparing te garanderen als bij 
de ESCo ‘negen zwembaden’. 
 
‘Dit vastgoed lastiger te verduurzamen. Maar daar speelde Strukton Worksphere 
goed op in met de biomassa ketel want dat verbruik telde niet mee met de KPI’s. 
Geen conflict hierom? Nee, daar werd geen een keer een probleem over 
gemaakt. Geen verschillen in inzicht.’ (Anoniem, 2016). 

7.4.2 Procesbegeleiding  

Strukton Worksphere merkte al tijdens het vaststellen van de baseline dat de 
gemeente Rotterdam niet genoeg kennis bezat om dit correct te doen. Tevens 
was de concept uitvraag van de gemeente Rotterdam niet van een dermate 
niveau dat Strukton Worksphere zich daarop wilde inschrijven. Dit had 
verschillende redenen.  
 
‘Nou ze hadden teveel aannames gemaakt in de tender. Zoals de energiegebruik 
reductie, daarbij gingen ze ervan uit dat de installaties behouden bleven. De 
warmteopwekking werd anders ingevuld net als de biomassa en warm en koud 
water voorziening.’ (Hal, 2016) 
 
‘Er is geëist dat er een biomassa installatie in moest. Dit had als doel om de 
energiereductie te kunnen volbrengen. Tevens was men vergeten bij de biomassa 
dat het vermogen van de ketel niet geheel terug kon. Het vermogen zou in de 
zomer tot problemen (overschot) leiden.’  (Hal, 2016) 
 
Het verschil wat benoemd was in subparagraaf 7.3.4 met betrekking tot het 
vaststellen van de baseline werd na onderzoek bevestigd. Dit had echter 
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verschillende redenen. Dit was samen met de bovengenoemde redenen voor 
Strukton Worksphere de rede om de inhoudelijke regierol over het proces op zich 
te nemen  
 
‘De regel en wetgeving is gewijzigd in de tijd. Er zaten veel telfouten in de 
rapportage van de elektriciteitsinstallaties, asbest was niet meegenomen. De 
eerste inventarisatie van ons bleek al snel ongeveer drie ton boven de 1.5 miljoen 
te zitten die Rotterdam had begroot. Deze ondervinding was een van de redenen 
waarom wij het proces hebben omgegooid en de opdrachtgever hebben 
meegenomen in het proces. Op zoek naar een ander ontwerp. Onze tevredenheid 
was dus nog niet bereikt met het originele plan. De modificatie leverde een 
rendementsverbetering op en een kostenverbetering.’  (Hal, 2016) 
 
Nadat er een groot verschil was geconstateerd tussen de beide baselines en in de 
concept uitvraag heeft Strukton Worksphere in samenwerking met gemeente 
Rotterdam bepaald dat Strukton Worksphere de leiding zou nemen over het 
proces en gemeente Rotterdam zou begeleiden in het maken van een 
marktconforme uitvraag.  

7.4.3 Het financieringsvraagstuk  

Omdat de betrokken partijen reeds ervaring hadden met het 
financieringsvraagstuk was het voor Strukton Worksphere makkelijker dan bij het 
vorige project. Het contract waarop de financiering van de ESCo ‘negen 
zwembaden’ is gebouwd werd overgenomen in dit project.  
 
‘Ja, deze is gewoon overgezet naar het volgende project, ik zie dit echter niet als 
de structurele oplossing voor de toekomstige ESCo projecten. Dit ligt voor een 
deel aan de te stellen bankgarantie.  Nu garanderen we onze eigen inkomsten en 
zit er dus voor de opdrachtgever 0 projectrisico in. Dit moet zou, overeenkomstig 
reguliere projecten in de toekomst bij voorkeur anders moeten zijn.’  (Beekhof, 
2016).  
 
Het verschil met de ESCo ‘negen zwembaden’ was het betreffende vastgoed en 
het investeringsvolume. De gehele aanbesteding was nu 3.8 mln. waard.  
 

‘De financiering van ESCo 1 was hetzelfde als ESCo2. Soort van doorstempelen. De 
financiering was voor ESCo1 meer dan ESCo2.’ (Oppermann P. , 2016) 
 
Zoals in dezelfde fase als deze maar dan voor de ESCo ‘negen zwembaden’ 
aangegeven is was het zoeken naar een financieringsoptie erg lastig. Maar tijdens 
dit project kon er geleund worden op de ervaring en kennis die opgedaan was uit 
het ESCo ‘negen zwembaden’ project.  
 
‘Nou in het begin waren er geen financier die happig waren op het concept. Al is 
het wel van als je het één keer goed doet dan kun je daarna doorstempelen en 
dan is zelfs een bedrag van 2.5 miljoen een leuk bedrag. Hier werd tijdens het 
seminar nog naar gerefereerd door Pascal van BNG BANK. Hij zei al terugkijkend 
dat ze daar makkelijker over hadden kunnen zijn.’ (Outer, 2016) 
 

7.5 Planningsfase; tactische allocatie van bronnen 

7.5.1 Vorming van contract 

De uiteindelijke uitvraag is wederom samen met de marktpartij opgesteld. Deze 
verschilde weinig met de uitvraag van de ESCo ‘negen zwembaden’, het vastgoed 
was anders.  
 
‘De definitieve uitvraag was op een aantal paragrafen na hetzelfde het concept 
van de tweede. Het was maar 30 kantjes, en dat is het gevolg van de open 
gesprekken die gevoerd waren.’ (Outer, 2016). 
 
‘Het is een soort knippen en plakken vanuit het eerste project. Alleen het vastgoed 
was anders.’ (Outer, 2016) 

7.5.2 Flexibiliteit contract  

De keuze om weinig te veranderen was niet alleen gebaseerd op de ervaring die 
beide partijen hadden met het eerste contract maar ook om het feit dat het 
contract ook weinig ruimte bood voor wijzigingen.  
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‘We konden niet teveel aan het contract sleutelen omdat het 
aanbestedingstechnisch niet kon. Ook wilde we dat ook niet. Bij eerste project 
hadden we twee inschrijvingen en bij ESCo KPP hadden we alleen eentje. De 
aanbesteding was Europees met beperkt dialoog, dus niet meer een uitgebreid  
concurrentiegericht dialoog. Het proces duurde nu maar een half jaar omdat bijna 
alles al stond vanuit het eerste project. De randvoorwaarde van bijvoorbeeld 
financiering was bij het eerste cluster waren vaag en ongedefinieerd. Nu was het 
helemaal duidelijk.’  (Outer, 2016) 
 
Ook bij Strukton Worksphere gaven ze aan dat het contract zeer geraffineerd was 
en dat veel dingen vooraf al bepaald werden. Bijvoorbeeld de investeringen, dit 
was niet alleen voor de opdrachtgever belangrijk maar ook voor de financier BNG 
Bank.  
 
‘Er is vooraf bepaald wat we moesten investeren in het project. Dit is een 
controlepunt. Dit werd ook nageleefd en gemeten. De realisatietrajecten zijn 
formeel opgeleverd naar de opdrachtgever en de bank. De bank verstrekt een 
lening om een bepaalde waarde te creëren.’  (Verkaart, 2016). 

7.5.3 Energieprestaties eerste contractjaren  

Echter is er wel een belangrijke wijziging doorgevoerd. Op basis van de ervaring 
uit het ESCo project ‘negen zwembaden’, dat Strukton Worksphere problemen 
ondervond in het behalen van de besparingsresultaten in het eerste jaar. Is er 
voor de volgende maatregel gekozen in dit ESCo project.  
 
‘Het grote verschil zit in de berekening van de energiebesparing. Dat Strukton 
Worksphere 100% van de besparing vanaf dag 1 garandeerde. Bij het tweede 
contract hebben we dat gestaffeld gedaan (jaar één 50% jaar twee 75% en vanaf 
jaar drie 100%). Dit omdat de ervaring uit het eerste contract (een kleine 4 jaar) 
leerde dat we meer tijd nodig hebben voor het inregelen van onze installaties.’  
(Verkaart, 2016) 
 
Deze aanpassing is in samenwerking met de gemeente Rotterdam gedaan om de 
haalbaarheid van het project (zeker in de eerste jaren) beter te maken 
 

Net als in het project ESCo ‘negen zwembaden’ is vastgelegd dat ‘alles’ 
overgedragen wordt naar de opdrachtgever nadat het contract afloopt.  
 
‘Dit is contractueel vastgelegd. Na opleveren aan einde van het contract is alles 
van ons. Dit is bij beide projecten.’ (Anoniem, 2016). 

7.6 Uitvoering van het product  

Na de gunning kon er overgegaan worden naar de uitvoeringsfase van het ESCo 
project ‘Kleinpolderplein’. De partners hebben hun tevredenheid uitgesproken 
naar elkaar.  
 
‘Ja nu zijn we erg tevreden over het plan wat we hebben afgesproken. De 
gemeente Rotterdam heeft ook (zelfs met brieven) aangegeven dat ze erg 
tevreden zijn. Er waren veel zorgen bij de huidige aanvraag maar omdat Strukton 
Worksphere Rotterdam goed begeleid heeft zijn ze nu erg tevreden over het plan.’  
(Hal, 2016) 
 
Er zijn een aantal dingen anders aangepakt in de uitvoeringsfase ten opzichte van 
het ESCo project ‘negen zwembaden’.  

7.6.1 Manier van samenwerken  

Net als bij het ESCo project ‘negen zwembaden’ werden er regelmatig fysieke 
contactmomenten ingepland tussen de gebruiker, opdrachtnemer en 
opdrachtgever.  
 
‘Eens in de 6 weken gaat de bedrijfsleider en projectleider van Strukton 
Worksphere bij elkaar aan tafel zitten. Ik heb tussen de maand en twee maanden 
contact met Dian.’ (Anoniem, 2016). 
 
Bij dit ESCo project is er een nieuw contactmoment bijgekomen, hierbij werd het 
contract ‘doorleeft’ met de betrokken partners.  
 
‘Het proces werkte met de doorleefsessies. Dat zat er al in voordat ik kwam. Deze 
waren ervoor bedoeld om met elkaar het contract te doorleven. Met elkaar daarin 
de verwachtingen uit te spreken. Hier zit de opdrachtgever, opdrachtnemer en 
gebruiker in. Hier werd vanaf het begin af aan open en transparant 
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gecommuniceerd tussen de partijen over de in de (nabije) toekomst geplande 
werkzaamheden en wat daarmee beoogd werd te bereiken. Wanneer er iets zou 
veranderen of iets niet nagekomen kon worden wordt dat daar meteen door 
gecommuniceerd.’  (Verkaart, 2016) 
 
Bij deze betrokken partners hoort niet BNG BANK als financier.  
 
‘De financierder van de ESCo Invest. De kwartaalrapportages worden 
teruggekoppeld aan BNG BANK. Dit zijn formele afhandelingen. De investeringen 
zijn veranderden van bijvoorbeeld 1 naar 3 ketels. Dit is doorgegeven maar ze 
hebben geen stem in het besluitvormingsproces. Ze krijgen alleen informatie.’  
(Verkaart, 2016). 
Vanuit de gemeente Rotterdam wordt er aangegeven dat het contract streng 
wordt nageleefd maar anderzijds ook flexibel over de boetes gedaan wordt 
wanneer het algemeen goed gaat in het project in de ogen van gemeente 
Rotterdam.  
 
‘Voor mij maakt het niet uit hoe ze het niet of wel halen. Dat is niet mijn 
probleem. Wij hebben de formule bij de aanbesteding aangeleverd waaraan de 
prestaties worden gemeten. Dus zo controleren wij het.’ (Anoniem, 2016). 
 
‘Ik ben soepeler met boetes als veel goed gaat. Wanneer het slecht gaat ben ik 
ook strenger met boetes. Dit is zo gegroeid omdat er vertrouwen is tussen de 
partijen. Dit gaat natuurlijk wel over kleine dingen zoals een lamp op tijd 
vervangen.’ (Anoniem, 2016). 

7.6.2 Wijzigingen in het contract  

Zoals al aangegeven was in de onderzoeksresultaten van het ESCo project ‘negen 
zwembaden’ vond er een personeelswijziging plaats bij Strukton Worksphere. 
Dian Verkaart vervangt Jeroen Mieris als projectleider. Deze personele wisseling 
had een aantal gevolgen voor het ESCo project ‘Kleinpolderplein’.  
 
‘Bij het tweede contract, wat net een half jaar liep, heb ik meteen een aantal 
wijzigingen aangebracht in de concessie. Op dat moment ontstond er een 
samenwerking tussen de afdelingen projectrealisatie en beheer en onderhoud. Ik 

heb daarin mijn ervaringen vanuit PPS ingebracht. Die ervaring zat er voorheen 
niet in.’ (Verkaart, 2016) 
 
De nieuwe projectleider van Strukton Worksphere bezat ervaring en kennis met 
betrekking tot PPS projecten. Deze kennis en ervaring heeft hij meegenomen in 
dit ESCo project.  
 
‘In 2011 heb ik een begin gemaakt met een PPS project. Je moet veel meer in 
langer termijn denken. Vanuit TCO denken. Keuzes maken voor bepaalde 
installatie, niet alleen de goedkoopste maar ook het goedkoopste over een 
langere periode. Weinig storingen, goede beheer en onderhoudskosten en 
helemaal geen vervangingskosten. Eerst was hier bijvoorbeeld een biomassa 
ketel. Deze moet altijd branden om energie te leveren. Nu heb ik dus ervoor 
gekozen voor drie kleinere biomassa ketels in een cascade opstellen. Dit houdt in 
dat er bij een kleine energievraag slechts eentje hoeft te draaien. Dit is veel 
efficiënter dan één grote ketel. En bij een toename van de vraag naar energie kan 
er dus een extra ketel aangezet worden. De beheersbaarheid en regelbaarheid is 
dus met drie ketels verhoogd.’  (Verkaart, 2016). 
 
Het aanpassen van het biomassa ketel plan van één grote naar drie kleinere 
biomassa ketels was niet de enige wijziging. Door een mogelijke 
subsidietoezegging voor de biomassa ketels moest Strukton Worksphere de 
plaatsing van deze ketels vertragen, welke een conflict opleverde in het contract. 
De communicatie hiervan werd gedaan middels onder andere de doorleefsessies.  
 
‘Gepland stond dat deze in maart 2015 in gebruik zou worden genomen. Dat is 
echter mei 2016 geworden om verschillende redenen. Dit had ik dus op zijn kop 
gegooid (van 1 naar 3 ketels). In het contract was ook bepaald dat als we subsidie 
zouden kunnen krijgen op een energiebesparing dan is deze voor Strukton 
Worksphere. Voor mijn periode is daar niet naar gekeken. Ik heb daar wel naar 
gekeken. Ik heb er zelfs een externe partij voor aangesteld. Toen kwam dus het 
moment dat die externe partij tegen mij zei dat de subsidie pas aangevraagd kon 
worden in maart 2016. En een voorwaarde was dat de ketel niet voor maart 2016 
ging draaien. Dit had dus gevolgen voor onze besparing die wij wilde realiseren. 
Dus ik had de keuze tussen de boete die ik moest betalen aan gemeente 
Rotterdam omdat wij niet aan onze besparing zouden voldoen of geen subsidie 
vangen. Bedrijfsmatig gezien heb ik voor de subsidie gekozen. Dit hebben we 
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meteen gecommuniceerd, want de subsidie was meer dan de boete. De ketels 
stonden er dus al in 2015 maar werden nog niet in gebruik genomen.  De 
gemeente Rotterdam gunde onze ook die kans. De subsidie is in de vorm van een 
beschikking succesvol afgerond.’  (Verkaart, 2016) 

7.6.3 Haalbaarheid van het contract 

Wanneer het contract er ligt wordt er niet meer van afgeweken.  
 
‘Het contract wordt nooit aangepast. Overeenkomst is overeenkomst.’  (Verkaart, 
2016) 
 
Dit betekent echter niet dat de partijen erg vaak het contract erbij pakken wat 
betreft het controleren of de partners precies doen wat is afgesproken. Op de 
vraag, is het contract er toch ooit bij gepakt? 
 
‘Nee, soms wel een samenvatting. Alles verliep in een goede sfeer. Er is veel tijd 
besteed aan de voorkant, dit creëerde al veel vertrouwen tussen de partijen. Dit 
zorgde er ook voor dat bij het tweede contract de aanbesteding zo makkelijk 
verliep. We wisten al van elkaar wat er te verwachten viel. Bij de drie ketels kwam 
de overeenkomst er ook niet uit. Er was genoeg vertrouwen Alles in alle open en 
eerlijkheid besproken. De nieuwe planning opgesteld en in september 2015 
besproken in een doorleefsessie.’  (Verkaart, 2016) 

7.6.4 Monitoren van onderhoud 

Net als bij het ESCo project ‘negen zwembaden’ kon de opdrachtgever, de 
gemeente Rotterdam, meekijken in het monitoringssysteem van Strukton 
Worksphere. Het boetesysteem is gekoppeld aan het monitoringssysteem en 
wordt strak nageleefd.  
 
‘Ja deze worden heel strak nageleefd. De storingen worden in het monitor 
systeem gemeld door de gemeente Rotterdam. Hier moeten wij dus met onze 
medewerkers op locatie op inspelen. Wanneer wij (contractueel bepaald) niet 
tijdig deze storing verhelpen wordt via het systeem ook de boete berekend. De 
opdrachtgever kan real time meekijken. Die kan dus alles direct zien. Dus ook 
hierin openheid en transparantie, dit werkt vertrouwen. In de doorleefsessies is 
ook samen met de opdrachtgever bepaald wat deze wilt zien in het monitor 

systeem. We werken aan vertrouwen en zorgen voor de juiste controles op de 
KPI’s.’  (Verkaart, 2016). 

7.7 Afgevallen objecten in ESCo ‘Kleinpolderplein’ 

7.7.1 Betrekken van andere partijen  

Tijdens de conceptualisatiefase heeft de gemeente Rotterdam contact gezocht 
met twee andere gemeenten. Respectievelijk gemeente Vlaardingen en 
gemeente Schiedam. Dit zijn beide buurgemeentes van de gemeente Rotterdam. 
Daarnaast heeft de Rotterdam de bibliotheek van Rotterdam in het project 
proberen te betrekken, deze was net afgestoten door de gemeente Rotterdam in 
een zelfstandige stichting.  
 
‘In eerste instantie waren het er vier. We wilde het project breder trekken dan 
Rotterdam. We hebben toen een gemeentewerf van Vlaardingen en het 
stadskantoor van Schiedam. En in Rotterdam zelf de bibliotheek (die net in en 
stichting is gezet) en het gebouw van de Roteb op Kleinpolderplein.  Echter vielen 
Vlaardingen en de bibliotheek snel af. En toen we in de procedure zaten viel ook 
nog een Schiedam af. Dat laatste was nog wel een dingetje.  Maar ondanks het 
afvallen van 3 van de 4 gebouwen bleef de opdrachtgrootte wel ongeveer gelijk 
aan de opdracht over de negen zwembaden (qua energiegebruik en 
onderhoudskosten).’  (Outer, 2016)  
 
De gemeente Rotterdam zou door BZK een toezegging krijgen van subsidiegelden 
als de gemeente Rotterdam twee extra gemeenten zou betrekken bij dit ESCo 
project.  
 
‘En de gemeente Rotterdam had vanwege de subsidie belofte van BZK een groter 
belang in het succes hebben van de ESCo. Voor Rotterdam was het belang groter.’ 
(Kroonen, 2016) 
 
 
De manier van samenwerken die de gemeente Rotterdam voorstelde aan de 
benaderde partijen bracht extra risico met zich mee voor de gemeente 
Rotterdam.  
 



50 
 

‘Het was ook nog een spannende constructie dat gemeente Rotterdam als 
penvoerder op papier stond en dat de andere gemeente Rotterdam betaalde. Dus 
gemeente Rotterdam stond dus garant voor drie partijen. Maar we wisten dat de 
directeuren en wethouders getekend hadden. Maar je ziet dat bij wisseling van 
personen in de leiding het beleid herzien wordt (met daarbij in deze situatie 
negatieve gevolgen). Bij Vlaardingen werd het project al gauw stop gezet. Het 
bleek niet te verkopen te zijn aan het bestuur, er was dus geen handtekening 
gezet alleen een positief geluid in het begin. In Schiedam was echter de 
handtekening wel gezet en werd er later in de raad gestemd over een algemeen 
huisvestingsbeleid en toen dat er doorheen was bleek het ESCo project daar niet 
in te passen (wethouders zagen het als een manier van onderhoud van hun 
vastgoed) en daarom is het stopgezet. Het was dus een politiek besluit.’  (Outer, 
2016). 
 
‘Vlaardingen is in het proces eruit gestapt (concurrentie gerichte dialoog). Ze 
wilde een aantal panden vervreemden en ze hadden niet genoeg intern 
draagvlak.’ (Kroonen, 2016).  
 
Het risico was bijvoorbeeld dat de partijen zich terug zouden trekken, dit is ook 
gebeurt. De gemeente Rotterdam had rekening gehouden met dit scenario. 
 
‘We kennen natuurlijk het klappen van de zweep. Van alle partijen hadden we tot 
directieniveau van de stichting en wethouderniveau bij gemeenten hadden wij 
een akkoord op de deelname en de randvoorwaarde daarbij.’  (Outer, 2016). 

7.7.2 Gemeente Schiedam 

De gemeente Schiedam had voor dit project een externe adviseur die ervaring 
had met gemeente Schiedam en het ESCo project ‘negen zwembaden’ in de arm 
genomen.  
 
‘Mij is gevraagd om projecttrekker te zijn voor gemeente Schiedam, ik deed dit in 
samenwerking met de projecttrekkers van Vlaardingen en Rotterdam. Je wilt dat 
het een succes wordt, je loopt risicos en je heb een erg lang contract met die 
mensen. Je gaat bijna trouwen. De vraag werd geplaatst in een 
concurrentiegerichte dialoog.’ (Kroonen, 2016) 
 

‘Ik was bij de 9 zwembaden betrokken geweest toen ik bij Rotterdam werkte. Ik 
wist dus dat het een goed contact was. Dit heb ik ook uitgesproken naar 
Schiedam. Maar ik was ook kritisch naar het contract en we hebben ook een 
aantal dingen in het contract aangepast.’ (Kroonen, 2016)  
 
De externe adviseur was zich ervan bewust dat Schiedam in zekere mate een 
andere basis had dan de gemeente Rotterdam.  
 
‘Rotterdam is veel groter, wanneer er iets mis gaat kunnen ze dat nog wel 
hebben. In Schiedam is dat anders. Als dit fout gaat dan hebben we een serieus 
probleem. Rotterdam had geen eigen Technische Dienst (TD). Schiedam had dat 
wel. Dit houdt in dat sommige TDers een ander takenpakket gaan krijgen of 
gedwongen ontslagen worden.’ (Kroonen, 2016) 
 
Het feit dat de gemeente Schiedam haar eigen TD had betekende bij het 
uitvoeren van de ESCo dat de eigen TD mogelijk zonder werk zou komen te zitten. 
Het hoofd technische dienst geeft aan.  
 
‘TD zou dan zijn rol kwijt zijn want alle installaties, onderhoud en toegang zou dan 
uitbesteedt worden. Het is dan niet meer voor jou. Daarom zouden er een aantal 
mensen moeten worden ontslagen.’ (Zwol, 2016). 
 
De externe adviseur gaf aan dat er de gemeente Rotterdam veel aan 
informatieoverdracht deed naar de betrokken partijen.  
 
‘Het vertrouwen moest echt groeien. Er waren natuurlijk een aantal punten. De 
contractmanager van Rotterdam moest het proces gaan uitleggen aan de rest. 
Daar waren wel wat punten bij zoals meerprijs en contractaanpassingen. Maar 
hoe kun je het vertrouwen krijgen dat het daarmee goed komen? Dat vertrouwen 
was niet 100% want je moet het eigenlijk ervaren. Pas als je erin zit. Het lukt niet 
om alles voldoende af te bakenen. En soms kom je uit op een rechtzaak. Je kunt 
ook scheiden maar dat kost ook geld. Maar de vraag is dus of Rotterdam het 
vertrouwen kan meegeven aan Schiedam en Vlaardingen. En dat is gedeeltelijk 
gelukt maar niet helemaal.’ (Kroonen, 2016) 
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Doordat er verschillende gemeenten in een consortium zaten voor het 
opdrachtgeverschap moest er ook vertrouwen ontwikkelen tussen de gemeenten 
onderling.  
 
‘We hebben veel vertrouwen gehad in de Rotterdamse aanpak. Dit was ook een 
belangrijke vertrouwenslijn. Niet alleen tussen gemeente en private partijen, 
maar ook tussen gemeente en gemeente. Rotterdam blijft altijd het grote broertje 
van Schiedam.’ (Kroonen, 2016) 
 
Ondanks dat de gemeente Schiedam de gemeente Rotterdam als de ‘grote broer’ 
beschouwd is er volgens de externe adviseur wel een goede balans gevonden  in 
elkaars belangen.  
 
‘De balans was er wel tussen hun belang en ons belang. Ze hebben ook oog gehad 
voor de Schiedamse belangen. Het ging voornamelijk om het budget.’ (Kroonen, 
2016). 
 
De gemeente Schiedam heeft op basis van de aanbieding die Strukton 
Worksphere gedaan heeft ervoor gekozen om niet in te stemmen met het 
project. De beweegredenen voor de gemeente Schiedam worden hieronder 
toegelicht door de externe adviseur. 
 
‘De aanbieding die gedaan was, was voor de gemeente Schiedam niet 
aantrekkelijk. De onderhoudskosten waren veel te hoog naar Schiedams inzicht. 
De contractpartij had niet genoeg vertrouwen in de cijfers die Schiedam had 
aangeleverd en heeft daardoor hoger ingeschreven als dat Schiedam dacht. Dat 
had denk ik te maken met het wantrouwen tussen de partijen. De sfeer was niet 
helemaal lekker met een partij van de drie. Deze partij had zich dus niet 
ingeschreven en teruggetrokken. Dit was te wijten aan het gebrek van 
vertrouwen. Ze wilde tijdens de dialoog alles ombuigen naar hun eigen voordeel. 
Schiedam had graag zonnepanelen willen hebben, maar dat vonden de 
contractpartijen niet interessant genoeg.  
 
De contractpartij gaf aan voor de inschrijving dat ze zich misschien niet wilde 
inschrijven. Maar dat hebben ze dus toch gedaan maar wel voor ons veel te hoog. 
Ze vonden het onderhoudsbudget veel te laag. Wij hadden dat uit het MJOP. We 
hebben ze ook de kans gegeven om te monitoren. Uit de monitoring bleek dat de 

cijfers aangepast moesten worden maar dat konden ze niet onderbouwen. Ze 
maakte aannames. En dit hebben ze niet kunnen toelichten. Wij hadden de 
mogelijkheid om uit te stappen bedongen. En daar hebben we dus ook gebruik 
van gemaakt. Wij konden altijd opzeggen. Ook na de aanbieding. Ook al was 
Strukton Worksphere een goede partij. Veel constructieve gesprekken en 
vertrouwen in competentie en kennis en aanpak. Maar ze vonden het een te groot 
financieel risico.’  
 (Kroonen, 2016). 
 
De externe adviseur geeft aan dat de gemeente Schiedam wel geïnteresseerd 
blijft in het ESCo concept maar op dit moment niet de juiste aanbieding heeft 
gekregen.  
 
‘Schiedam heeft geen nee gezegd tegen ESCo's, het was blijkbaar nu nog niet het 
juiste/aantrekkelijke moment voor marktpartijen om met Schiedam een 
overeenkomst aan te gaan.’ (Kroonen, 2016) 

7.8 Overkoepelende ESCo uitspraken 

7.8.1 ESCoNetwerk Nederland 

Voor dit onderzoek is ook de directeur van ESCoNetwerk geïnterviewd voor een 
meer algemeen beeld over de ontwikkeling van het ESCo concept in Nederland. 
De heer Sterk geeft aan dat het ESCo concept geen ‘wondermiddel’ is.  
 
‘Het is geen wondermiddel, het werkt soms wel en soms niet. Soms kan het 
gewoon niet bij bepaald vastgoed. Bijvoorbeeld als er onzekerheid is over het 
gebruik is van het vastgoed door de eigenaar of gebruiker. Het lange termijn visie 
gedeelte kan ook roet in het eten gooien, of het gebouw is al erg efficiënt. De case 
in de zin van ‘past het bij het gebouw en het gebruik alsmede de organisaties’ 
bepaalt of het kan. Wat de mensen het lastigste vinden, is dat als je een ESCo 
gaat doen je precies moet weten wat je met je vastgoed over een langere periode 
wilt doen. Dit vereist meer professioneel opdrachtgeverschap (ook professioneel 
ondernemerschap) dan doorgaans gebruikelijk .’ (Sterk, 2016) 
 
ESCoNetwerk geeft aan dat voor het toepassen van een ESCo van groot belang is 
dat er vooruit gekeken wordt.  



52 
 

 
‘Een ESCo dwingt de partijen vooraf goed te bepalen welke investeringen gedaan 
moeten worden en wat daar de terugverdientijd van is, in samenwerking met 
andere onderdelen. Je moet in scenario’s gaan denken. Als je dan een 
aanbesteding of andere vorm van selectie doet, heb je in ieder geval altijd een 
beter plan. Er zit veel werk aan vooraf maar er geldt dat je beter vooraf zaken 
kunt overdenken dan achteraf. In deze vereiste discipline zit een belangrijk deel 
van de winst van de ESCo in.’ (Sterk, 2016) 
 
Zoals reeds door verschillende respondenten aangegeven is geeft ESCoNetwerk 
aan dat de transactiekosten naarmate er meer ervaring is met het ESCo concept 
veel zullen dalen.  
 
‘Ja in de voorbereiding zitten inderdaad extra kosten en tijd in maar uiteindelijk 
levert dit je een beter plan op dus is het een verantwoorde investering. Trouwens, 
een standaardisering hierin gaat helpen om dit soort investeringen  te reduceren.’ 
(Sterk, 2016) 
 
Naast de kosten benoemd ESCoNetwerk ook het gebruik van wet en regelgeving 
met betrekking tot de ESCo.  
 
‘Er is veel wet en regelgeving. die vaak gebruikt wordt als gemakkelijke 
showstopper. Waar een wil is, is echter ook een weg en binnen de huidige wet- en 
regelgeving bestaan wel degelijk vele mogelijkheden. ’ (Sterk, 2016) 
 
Als laatste gaf ESCoNetwerk aan dat het ESCo concept vaak nog te technisch 
wordt aangevlogen.  
 
‘Wat me nog opviel is dat ESCo’s nog erg vaak behoorlijk technisch ingestoken 
worden (via TD en beheer). Hiermee mis je veel meerwaarde. Denk aan wat een 
goed klimaat doet voor je ziekteverzuim, arbeidsomstandigheden, etc. en die 
upside overtreft die van de louter technische energiebesparingen ruimschoots! 
Met die insteek kom je trouwens ook bij de directie uit.’ (Sterk, 2016) 
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8. ANALYSE ESCO NEGEN ZWEMBADEN  

Als eerste zal het samenwerkingsproces van het ESCo project ‘negen zwembaden’ 
worden geanalyseerd. In het volgende hoofdstuk zal ingegaan worden op de 
analyse van het samenwerkingsproces rondom het ESCo project 
‘Kleinpolderplein’. Het afvallen van objecten tijdens het proces van het ESCo 
project ‘Kleinpolderplein’ wordt separaat behandeld aan het einde van dat 

hoofdstuk. In de lopende tekst worden de causale relaties dikgedrukt 

weergegeven. Deze opbouw van dit hoofdstuk is overeenkomstig met het andere 
analyse hoofdstuk en beide empirie hoofdstukken. Dit om ervoor te zorgen dat 
de uitspraken direct te herleiden zijn. 
 
Quote: ‘A relationship without trust is like having a phone with no service. And 
what do you do with a phone without service? You play games’ (anonymous)  

8.1 Overzicht causale relaties 

In de onderstaande tabel is er een overzicht te vinden waar op basis van de 
empirie de causale relaties per fase kort worden weergegeven, dikgedrukt is de 
gevonden causale tussen variabelen. In dit schema worden de empirische fases 
van het project inclusief enkele cruciale stappen behandelt; de ‘considerans’, de 
baseline en de financiering. Deze vraagstukken zijn cruciaal omdat als er geen 
overeenkomst wordt gesloten tussen de partijen op deze onderwerpen kan het 
project geen doorgang vinden. Deze relaties zullen uitgebreid toegelicht worden 
in de volgende paragrafen.  
 

Fase  Causale relaties  

Conceptualisatiefase De betrokken afdelingen van de gemeente Rotterdam 
zijn nog onbekend met het ESCo concept. Daarnaast 
zijn er ‘schotten’ tussen de afdelingen. De gemeente 
Rotterdam bezit niet (het vertrouwen in) de 
competenties om naar tevredenheid een uitvraag in 
de markt te zetten (cruciaal). Het college van B&W 
besluit om het concept verder te onderzoeken (op 
zoek naar tevredenheid) via een concurrentiegerichte 
dialoog.  
Gebrek aan vertrouwen in eigen competentie 

 Weinig invloed op tevredenheid van gemeente 
Rotterdam 

Planningsfase ontwerp De partijen formuleren een samenwerkingscontract 
‘considerans’ (cruciaal) uit het ESCo project ‘negen 
zwembaden’. Hierdoor groeit het vertrouwen in 
intenties tussen de partijen 
Type vastlegging in contracten heeft een positieve 
invloed op vertrouwen in intenties tussen de partijen  
 
De baseline (cruciaal) moet vastgesteld worden, er is 
een verschil in de analyse tussen de partijen. 
Gemeente Rotterdam vertrouwd erop dat Strukton 
Worksphere hier geen opportunisme in pleegt en past 
een risico-opslag toe op het onderhoud in plaats van 
het nalopen van de lijst.  
Vertrouwen in intenties heeft een positieve invloed 
op tevredenheid kosten/opbrengsten Strukton 
Worksphere  
& 
Vertrouwen in intenties heeft een negatieve invloed 
op tevredenheid kosten/opbrengsten gemeente 
Rotterdam  

Planningsfase plannen Het vinden van een financier (cruciaal) voor het 
project is erg lastig. De financier gaf aan dat het 
technisch risico niet meetbaar was en daardoor geen 
vertrouwen in het concept kon worden ontwikkeld. 
Door een samenwerkingwerkingsvorm tussen de 
gemeente Rotterdam en Strukton Worksphere met 
bankgaranties kon de tevredenheid van de financier 
bereikt worden. Deze samenwerkingsvorm was er niet 
geweest als er geen vertrouwen was tussen de 
opdrachtgever en opdrachtnemer.  
Vertrouwen tussen partijen heeft een positieve 
invloed op tevredenheid van alle partijen  

Planningsfase bronnen Het contract dat gesloten wordt tussen de partijen 
heeft weinig flexibiliteit. Partijen hebben hier ook geen 
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behoefte aan.  
Hoge type vastlegging in contracten heeft geen 
negatieve invloed op tevredenheid van alle partijen  

Uitvoeringsfase Het blijkt dat Strukton Worksphere meer inregeltijd 
nodig heeft om de gegarandeerde energieprestaties te 
halen. Contractueel is vastgelegd dat hier boetes op 
staan om de ‘te hoge’ energierekening van de 
gemeente Rotterdam te compenseren. Hierdoor boekt 
Strukton Worksphere in de eerste jaren minder omzet 
dan gepland.  
Hoge type vastlegging in contracten heeft geen 
invloed op tevredenheid gemeente Rotterdam  
& 
Hoge type vastlegging in contracten heeft een 
negatieve invloed op tevredenheid 
kosten/opbrengsten Strukton Worksphere.  

Evaluatiefase Geen data  

8.2 Analyse conceptualisatiefase  

In deze paragraaf zal de empirie uit de conceptualisatiefase van het ESCo project 
‘negen zwembaden’ worden geanalyseerd aan de hand van de theorie uit het 
theoretisch kader. De oranje pijlen en variabelen geven de aanwezigheid van de 
variabelen en relaties aan in deze paragraaf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Er zijn in de conceptualisatiefase nog weinig partners betrokken in het proces. De 
gemeente Rotterdam en Deloitte Real Estate zijn de enige geïnterviewde partijen 
in deze fase. De gemeente Rotterdam heeft met de oprichting van het RCI 
aangegeven dat gemeente Rotterdam nog niet tevreden was met de toenmalige 
resultaten met betrekking tot duurzaamheid. Een van de doelen is het 
terugdringen van de CO2 in de gemeente Rotterdam. Een ESCo project zou 
kunnen bijdragen in het behalen van deze doelstelling. In deze fase gaat het om 
de ontdekking en ontwikkeling van het ESCo product, in deze fase worden de 
‘outlines’ van de ESCo behoefte ontwikkeld. Zoals in paragraaf 5.1 is 
weergegeven zijn er namelijk diverse varianten. In deze fase gaat het vooral om 
de ontwikkeling van vertrouwen omdat de tevredenheid van gemeente 
Rotterdam nog vormgegeven moet worden.   

8.2.1 Ervaring met ES Co’s  

Omdat er binnen de gemeente Rotterdam niet genoeg vertrouwen in de interne 
competentie aanwezig was - vanwege de specialistische en technische kennis die 
het ESCo concept vraagt – is er gebruikt gemaakt van externe kennis. Dit heeft de 
gemeente Rotterdam gevonden in Honeywell, een partij die ervaring heeft met 
het ESCo concept die via het CCI in contact is gekomen met de gemeente 
Rotterdam. Na enkele presentaties was het vertrouwen van gemeente Rotterdam 
in de competentie van Honeywell dermate groot dat Honeywell is gevraagd om 
onderdeel te worden van de klankbordgroep. Via deze klankbordgroep kon 
Honeywell haar kennis toevoegen in de zoektocht naar een passend ESCo 
product en bijbehorende uitvraag. De gemeente Rotterdam uitte met de 
plaatsing van Honeywell in de klankbordgroep haar vertrouwen in de 
dienstverlenende kwaliteiten van Honeywell. Met deze bevoegdheid neemt het 
risico op opportunistisch gedrag toe. Echter had de gemeente Rotterdam genoeg 
vertrouwen in de intenties van Honeywell. Controle via zowel universele als 
persoonlijke sancties was niet mogelijk, hier waren immers geen afspraken over 
gemaakt. Het doel van de gemeente Rotterdam was om in samenwerking met 
Honeywell te zoeken naar een ESCo oplossing om bij te dragen aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen. Hiermee zou de tevredenheid van de gemeente 
Rotterdam verhoogd worden.  

Vertrouwen 
Competentie  
Intentie  

 

Controle 
Universele sancties 
Persoonlijke sancties  
 

Type vastlegging 
in contracten  
Meetbare clausules 

Tevredenheid 
Tijd 
Kwaliteit dienst of product 
Kosten/opbrengsten 
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Vertrouwen in competentie heeft een positieve invloed op tevredenheid 
gemeente Rotterdam 

 
Echter liet de wet en regelgeving niet toe dat Honeywell gemeente Rotterdam in 
het hele proces zou begeleiden. Wanneer Honeywell deelnam aan de 
concurrentiegerichte dialoog als zowel kandidaat als procesbegeleider zou dit in 
strijd zijn met deze wet en regelgeving.  Deze universele regels 
(aanbestedingswet) geven aan dat er geen inmenging mag zijn tussen de 
tenderende partijen en de opdrachtgever. Hiermee wordt mogelijk opportunisme 
voorkomen. Bij inmenging zou Honeywell haar belangen via de gemeente 
Rotterdam kunnen laten meewegen in het proces en gunning. Door deze 
ontwikkeling heeft gemeente Rotterdam Deloitte Real Estate gecontracteerd als 
procesbegeleider. Deze wetgeving is universele type vastlegging in contracten om 
mogelijk opportunistisch gedrag van Honeywell te voorkomen. Type vastlegging 
in contracten heeft als een voorzorgsmaatregel  mogelijk een positieve invloed 
op de toekomstige tevredenheid van de gemeente Rotterdam door vertrouwen 
uit te sluiten.  

Type vastlegging in contracten heeft mogelijk een positieve invloed op 
toekomstige tevredenheid gemeente Rotterdam   
Type vastlegging in contracten vervangt vertrouwen 

8.2.2 Ontwikkeling intern draagvlak  

Een van de belangrijkste doelen in deze fase was creëren van draagvlak binnen 
de eigen gemeente. Er is draagvlak wanneer mensen of afdelingen iets steunen of 
willen, hiervoor moet eerst tevredenheid worden ontwikkeld (Dale, 2016). De 
gemeente Rotterdam bestaat uit verschillende afdelingen waartussen schotten 
zijn opgetrokken. Deze bestaan niet alleen uit organisatorische maar ook 
financiële schotten. Uit het vooronderzoek blijkt dat deze schotten bij meerdere 
gemeentes een obstakel zijn. Deze onderhoudsplannen vallen onder de financiële 
indicator (vastleggen van betalingen) van de variabele type vastlegging in 
contracten. In de onderhoudsplannen zijn budgetten gelabeld en is de 
bestemming al volledig vastgelegd. Deze onderhoudsplannen hebben als type 
vastlegging in contracten een negatieve invloed op de tevredenheid qua 
kosten/opbrengsten van gemeente Rotterdam.  

Type vastlegging in contracten heeft een negatieve invloed op tevredenheid 
kosten  

 
Draagvlak kan niet ontstaan zonder de aanwezigheid van tevredenheid. Daarom 
zijn de partijen tevreden als er draagvlak is. Uit de empirie blijkt dat de 
ontwikkeling van draagvlak moeizaam verliep. Uit de empirie bleek dat de 
verschillende afdelingen binnen Rotterdam genoeg vertrouwen hadden in 
intenties van het RCI en de bijbehorende klankboordgroep.   
 
Een belangrijk onderdeel wat het draagvlak beïnvloedde was het kostenplaatje. 
Het was duidelijk in het proces te zien dat het interne vertrouwen groeide tot de 
bekendmaking van de kosten. Afdelingen van gemeente Rotterdam hadden na de 
bekendmaking van de hoge kosten minder vertrouwen in de intenties van het RCI 
(de goodwill). Het ESCo concept wat door het RCI werd promoot zou nadelige 
financiële effecten kunnen hebben op de gemeente Rotterdam. De tevredenheid 
over de kosten van het ESCo project werd dus minder binnen de gemeente 
Rotterdam. Dit heeft vervolgens invloed op het vertrouwen in de intentie van het 
RCI. Deze causale relatie bestaat echter niet in de theorie die gebruikt is in dit 
onderzoek en is daarmee dus een aanvulling op de theorie.   

Tevredenheid kosten heeft een negatieve invloed op vertrouwen in intenties 

 
Uit de empirie bleek ook dat de doorloop van personeel effect had op de 
tevredenheid. Door deze doorloop werd het draagvlak minder want elke nieuwe 
medewerker moest opnieuw overtuigd worden van het ESCo concept. Er werd 
namelijk niet automatisch aangenomen dat het ESCo concept tot een resultaat 
naar tevredenheid van de gemeente Rotterdam zou leiden. Deze twijfel leverde 
vertraging op in het proces. De twijfels over de kwaliteit van het product had dus 
een negatieve invloed op de tevredenheid betreffende tijd.  

Tevredenheid kwaliteit product heeft een negatieve invloed op tevredenheid 
tijd  

8.2.3 Keuze voor concurrentiegerichte dialoog  

Op basis van de interviews is er geconstateerd dat de tevredenheid van de 
gemeente Rotterdam nog niet op een wenselijk niveau was in de 
conceptualisatiefase. Echter werd een acceptabel niveau van tevredenheid van 
de gemeente Rotterdam over het ESCo concept in de toekomst niet uitgesloten. 
Met dit vooruitzicht meegenomen heeft het College van B&W (mede op advies 
van Deloitte Real Estate) ervoor gekozen om de selectiecriteria aan laten 
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aanscherpen middels een concurrentiegerichte dialoog. De gunningscriteria van 
de dialoog uitvraag is op basis van EMVI. Waarbij niet alleen kosten maar ook 
kwaliteit een rol speelt bij de beoordeling van de aanbieding. Op deze manier 
werd er door de gemeente Rotterdam een poging gedaan om ondanks het 
gebrek aan tevredenheid toch het ESCo concept een kans te geven. Het gebrek 
aan tevredenheid was met name te wijten aan de complexiteit van het vraagstuk.  
 
Deloitte Real Estate heeft ervaring met de concurrentiegerichte dialoog dus de 
gemeente Rotterdam heeft Deloitte Real Estate aangesteld als procesbegeleider. 
De gemeente Rotterdam uitte haar vertrouwen in de competentie van Deloitte 
Real Estate door deze aanstelling.  De gemeente Rotterdam vertrouwd op 
organisatorische competenties van Deloitte Real Estate betreffende het 
aansturen en begeleiden van mogelijke opdrachtnemers en de opdrachtgever in 
de concurrentiegerichte dialoog. Het doel van dit dialoog is om wanneer mogelijk 
gezamenlijk een uitvraag te formuleren waar de gemeente Rotterdam tevreden 
over is en een opdrachtnemer zich op kan inschrijven. Vertrouwen in 
competentie heeft een positieve invloed op het vooruitzicht van de gemeente 
Rotterdam op tevredenheid.  

Vertrouwen heeft een positieve invloed op tevredenheid  

8.3 Analyse planningsfase; strategisch ontwerp  

In deze paragraaf zal de empirie uit de planningsfase ‘strategisch ontwerp’ van 
het ESCo project ‘negen zwembaden’ worden geanalyseerd aan de hand van de 
theorie uit het theoretisch kader. De oranje pijlen en variabelen geven de 
aanwezigheid van de variabelen en relaties aan in deze paragraaf. 

 
De partijen die in deze fase aanwezig zijn, zijn aan de hand van de criteria van de 
prekwalificatie goedgekeurd door de gemeente Rotterdam. Dit is de eerste 
selectieronde van de gemeente  Rotterdam geweest. Vanaf hier begint de 
concurrentiegerichte dialoog. Omdat in de conceptualisatiefase de criteria voor 
tevredenheid nog niet geconcretiseerd waren moeten deze in de planningsfase 
geformuleerd worden.  

8.3.1 Startpositie van de dialoog 

Op dit punt van het proces is het lastig voor de partijen om te kunnen 
identificeren welk gedrag als opportunistisch ervaren wordt door de andere 
partijen. Dit komt omdat enkel de ‘lege’ dialoogstructuur bekend is. In het begin 
van de dialoog delen de partijen meteen hun doelen. Op basis van het bekend 
maken van de doelen kan er door de andere partijen de strategie bepaald 
worden om tot een (innoverende) oplossing te werken, zie paragraaf  5.5.  

8.3.2 Samenwerkingsafspraken  

De concurrentiegerichte dialoog moet aan de partners houvast bieden om tot 
een uitvraag te komen van gemeente Rotterdam waar partijen naar tevredenheid 
zich op in kunnen schrijven. Wat de KPI’s van tevredenheid over de uitvraag zijn 
moest gaande de planningsfase duidelijk worden.  
 
De kaders van de concurrentiegerichte dialoog waren reeds bekend bij de 
partners vanwege de ervaring die onder andere Strukton Worksphere, Deloitte 
Real Estate en gemeente Rotterdam hadden met deze manier van aanbesteden. 
Deze manier van aanbesteden zorgde ervoor dat de belangrijke aspecten van een 
aanbesteding aan bod kwamen maar daarnaast nog genoeg ruimte geboden 
werd voor innovatieve oplossingen. Deze kaders zijn opgenomen in universele 
wetgeving (Europese wetgeving aanbesteding) waardoor dit onder universele 
sancties van type vastlegging in contracten valt. De acties van de partners 
worden gelimiteerd, echter werden deze regels juist meer gebruikt als 
handvatten om innovatie te faciliteren in dit proces. Er was een extern 
adviesbureau ingehuurd door de gemeente Rotterdam om dit proces in goede 
banen te leiden. Het was hierbij belangrijk dat de externe partij cognitief, 
organisatorisch en communicatief competent was. De betrokken partijen hebben 
aangegeven hier vertrouwen in te hebben.  Universele sancties, een variant van 
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type vastlegging in contracten, in de vorm van de kaders van de 
concurrentiegerichte dialoog, heeft positief invloed de tevredenheid van de 
betrokken partijen in de kwaliteit van de dienst van Deloitte Real Estate. 

Vertrouwen in competentie heeft een positieve invloed op tevredenheid 
gemeente Rotterdam 
Type vastlegging in contracten heeft een positieve invloed op tevredenheid 
kwaliteit dienst  

 
De partners gaven aan dat er snel vertrouwen was in de manier van 
communiceren onderling. Hierbij haalde de marktpartijen de manier van werken 
op landelijk niveau aan. Het referentiekader van de marktpartijen was dat de 
manier van communiceren afstandelijker was op landelijk niveau. De manier van 
communiceren in dit dialoog werd als positief ervaren. De externe 
procesbegeleider had hier veel invloed op. In het begin van het proces werd er 
bijvoorbeeld een ‘considerance’ afgesproken tussen de opdrachtgever en 
geïnteresseerde partijen. Deze was gebaseerd op het document 
‘opdrachtgeverschap in de bouw’ (Delft, 2016). De acties van de partner worden 
door universele regels gelimiteerd. Echter hebben de betrokken partijen ervoor 
gekozen om een eigen versie te schrijven gebaseerd op dit document. Hiermee 
zijn de partijen van universele wet en regelgeving overgestapt op een persoonlijk 
contract. Een ‘considerance’ is een persoonlijke manier van handhaven. Deze 
afspraak zorgt ervoor dat vertrouwen in de intenties van de partners toeneemt 
(de goodwill neemt toe) en dat er een vangnet is wanneer een van de partijen 
zijn of haar afspraken niet nakomt. De aanwezigheid van type vastlegging in 
contracten heeft hier een positieve invloed op vertrouwen in intenties. Omdat 
het vertrouwen in de intenties is toegenomen heeft dit  een positieve invloed op 
de tevredenheid van de betrokken partijen. Type vastlegging in contracten heeft 
dus een indirecte en positieve invloed (via vertrouwen) op tevredenheid.  

Type vastlegging in contracten heeft een positieve invloed op vertrouwen heeft 
een positieve invloed op tevredenheid (kwaliteit dienst)  

 
In de vorige fase kwam het juist voor dat universele sancties vertrouwen uitsloot, 
hier versterkt type vastlegging in contracten vertrouwen. Uit de empirie blijkt dat 
per fase de verhouding tussen type vastlegging in contracten (een universeel of 
persoonlijk contract) en vertrouwen anders kan zijn. Dit sluit aan bij de theorie 
van relationele contracten van Woolthuis, hierin wordt aangegeven dat er 

verschillende causale relaties mogelijk zijn tussen de variabelen. Echter wordt er 
in het onderzoek wat aan deze theorie ten grondslag ligt verwezen naar één soort 
causale relatie per project. Uit deze empirie blijkt dat de causale relatie tussen de 
variabelen zelf binnen een project kan wisselen.  

8.3.3 Meerjarige Onderhoudsplannen  

Met de start van dit project werd het beleid van de gemeente Rotterdam met 
betrekking tot het onderhoud en investeringen van de negen zwembaden 
herzien. Voor dit project werden deze twee geldstromen door verschillende 
afdelingen binnen de gemeente geregeld. Tevens waren deze investeringen in 
verschillende potjes en jaren opgedeeld. Het gebruik van de budgetten in deze 
potjes werd gereguleerd door (gemeentelijke )wetgeving. Het voormalige beleid 
dat vastgelegd was had een aantal financiële restricties, de vastlegging van 
betaling en de methode van kostenberekening werd aangepast naar de MJOP’s. 
De gemeente Rotterdam was op dat moment niet tevreden over de manier 
waarop deze budgetten werden geregeld. De interne type vastlegging in 
contracten tussen de afdelingen heeft een negatieve invloed op de tevredenheid 
van gemeente Rotterdam.  

Type vastlegging in contracten heeft een negatieve invloed op tevredenheid 
kwaliteit en kosten/opbrengsten gemeente Rotterdam  

 
In de concurrentiegerichte dialoog werd dit beleid gekoppeld aan de 
verduurzamingsbehoefte van de gemeente Rotterdam. Hierdoor werd al het geld 
wat beschikbaar was voor onderhoud en investeringen van de komende tien jaar 
in een grote pot samengebracht. Dit budgetbeleid staat in lijn met het ESCo 
concept. In het ESCo concept wordt het budget vrijgespeeld zodat grootschalige 
investeringen vroeg in het proces uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor hebben 
de investeringen een langer termijn waarin de investering terugverdient kan 
worden. Tevens werd de kwaliteit van de zwembaden hierdoor eerder verhoogd. 
Minder type vastlegging in contracten heeft een positieve invloed op de 
tevredenheid met betrekking tot de kwaliteit en kosten/opbrengsten van de 
gemeente Rotterdam. 

Minder type vastlegging in contracten heeft een positieve invloed op 
tevredenheid kwaliteit en kosten/opbrengsten  
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8.3.4 Baseline vaststellen  

De gemeente Rotterdam had om de baseline vast te stellen de verschillende 
MJOP’s van de negen zwembaden aan de geïnteresseerde partijen 
gepresenteerd. Het gaat hier om het hernieuwde beleid met betrekking tot 
onderhoud en investeringen. Er was teleurstelling bij Strukton Worksphere met 
betrekking tot de kwaliteit van de MJOP’s. Dit vertaalde zich concreet tot een lijst 
van 300 punten waarvan Strukton Worksphere aangaf dat ze aangepast moesten 
worden. Strukton Worksphere heeft deze lijst ontwikkeld door eigen observaties 
van de betreffende zwembaden. Hiervoor hadden ze een ‘pass partout’ gekregen 
van de gemeente Rotterdam om alle negen zwembaden te bezoeken.  
 
De gemeente Rotterdam had genoeg vertrouwen in de intenties van Strukton 
Worksphere om niet punt voor punt de lijst na te gaan. Dit bleek uit het feit dat 
de gemeente Rotterdam middels een risico-opslag op het onderhoudsbudget de 
lijst van tafel wilde krijgen. De risico-opslag moet het financiële risico van de lijst 
voor Strukton Worksphere acceptabel maken.  Hierbij vervangt vertrouwen in de 
intenties de gevoel van noodzaak van de gemeente Rotterdam om te controleren 
op mogelijk opportunisme van Strukton Worksphere. Deze sanctie verhoogt de 
tevredenheid van Strukton Worksphere betreffende kosten/opbrengsten maar 
verlaagd juist deze tevredenheid van de gemeente Rotterdam.  

Type vastlegging heeft voor Strukton Worksphere een positieve en voor 
gemeente Rotterdam een negatieve invloed optevredenheid 
kosten/opbrengsten 

 
Met de opslag gaf de gemeente Rotterdam tevens aan dat het meer waarde 
hechte aan het vertrouwen in de competentie van de partij dan aan de 
tevredenheid betreft kosten. Uiteindelijk heeft deze vermindering van 
tevredenheid in kosten voor de gemeente Rotterdam geen gevolgen gehad 
omdat Strukton Worksphere alsnog 18% onder het onderhoudsbudget inschreef. 
Dit is echter een onderdeel dat terug zal komen in het laatste onderdeel van de 
planningsfase.  
 
Naast de lijst van 300 punten waren er ook nog een aantal factoren waar de 
partijen geen vat op kregen. Deze werden vastgelegd in correctiefactoren. Deze 
correctiefactoren konden in werking gesteld worden wanneer het project reeds 
overgegaan was naar de uitvoeringsfase. De gemeente Rotterdam achtte 

ondanks het niet volledig kunnen ontrafelen van het vraagstuk toch (onder 
andere) Strukton Worksphere competent genoeg om afspraken te maken die 
mogelijk gemeente Rotterdam negatief zouden kunnen beïnvloeden. De 
correctiefactoren werden daarmee niet als mogelijkheden tot opportunisme 
gelabeld maar als onvermijdelijke onzekerheden. Gemeente Rotterdam 
vertrouwde erop dat onder andere Strukton Worksphere zich volledig had 
ingezet om deze onzekerheden weg te nemen. Vertrouwen in de intenties heeft 
hierbij mogelijk negatief invloed op de tevredenheid van de betrokken partijen. 
Hier wordt in  de uitvoeringsfase van dit project verder op ingegaan.  

Vertrouwen heeft een negatieve invloed op tevredenheid kwaliteit product 
(baseline) 
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8.4 Analyse planningsfase; strategische plannen 

In deze paragraaf zal de empirie uit de planningsfase ‘strategische plannen’ van 

het ESCo project ‘negen zwembaden’ worden geanalyseerd aan de hand van de 
theorie uit het theoretisch kader. De oranje pijlen en variabelen geven de 
aanwezigheid van de variabelen en relaties aan in deze paragraaf.   

8.4.1 Delen van kennis  

In het eerste onderdeel van de planfase hebben de partners een considerance 
getekend. In het eerste onderdeel van de planningsfase beïnvloedde de 
‘considerance’ (een contract) vertrouwen in intenties. Met de ‘considerance’ 
hebben de partners mogelijkheid om sancties uit te voeren wanneer een van de 
partijen zijn of haar afspraken niet nakomt.  
 
Vervolgens wordt er geconstateerd Strukton Worksphere via de jurist van 
gemeente Rotterdam vertrouwen heeft in de intenties van gemeente Rotterdam. 
Dit vertrouwen werd als volgt duidelijk, Strukton Worksphere ging niet over in 
het zoeken naar mogelijke sancties met haar eigen jurist. Het was voor Strukton 
Worksphere zichtbaar dat de gemeente Rotterdam geen opportunisme zou 
vertonen in de vorm van het lekken van specialistische kennis aan concurrenten. 
Het vertrouwen in de intenties zorgt ervoor dat de zoektocht naar sancties 
gestaakt wordt. In de conceptualisatiefase verving type vastlegging in contracten 

vertrouwen. Nu vervangt vertrouwen type vastlegging in contracten. Strukton 
Worksphere gaat immers niet op zoek naar sancties maar vertrouwd op de 
goodwill van gemeente Rotterdam.  

Vertrouwen vervangt Type vastlegging in contracten  

8.4.2 Financiering 

In de dialoog was afgesproken dat Strukton Worksphere de verantwoordelijkheid 
had om de financiering van het project te regelen. Uit de empirie blijkt dat 
Strukton Worksphere in de zoektocht naar een financier weinig tevredenheid 
vergaarde. Het bleek zeer lastig om een financier te vinden en dit beïnvloedde de 
algemene tevredenheid van Strukton Worksphere. Uit de empirie blijkt dat 
Strukton Worksphere een aantal verkeerde inschattingen heeft gemaakt met 
betrekking tot de intenties van de mogelijke financiers. Deze financiers waren in 
de ogen van Strukton Worksphere niet coöperatief, ze zette zich niet volledig in 
voor het project, er was geen goodwill. Deze inschattingen vallen onder 
vertrouwen in intenties en deze beïnvloeden de tevredenheid betreffende tijd 
van Strukton Worksphere op een negatieve manier.   

Gebrek aan vertrouwen heeft een negatieve invloed op tevredenheid tijd 
Strukton Worksphere  

 
Het technisch risico was hetgeen wat de financiers weerhield om zich coöperatief 
op te stellen tegenover Strukton Worksphere en het te financieren ESCo project. 
Doordat het financieel niet haalbaar was om een Technisch Adviseur (TA) in te 
schakelen om de het technisch risico te ondervangen konden de financiers niet 
inschatten of het project binnen acceptabele risico’s viel. De competentie en 
daarmee het vertrouwen in de competenties was niet te meten voor de 
mogelijke financiers. Eveneens kon de mogelijke financier geen inzicht krijgen op 
de afloop van het project en de tevredenheid die daarbij hoorde. Er was immers 
geen relevantie data beschikbaar waarop een weloverwogen inschatting op 
gebaseerd kon worden.  

Gebrek aan vertrouwen in competentie heeft een negatieve invloed op 
tevredenheid van BNG  

 
Door de open sfeer die gecreëerd was in het eerste onderdeel van de 
planningsfase heeft Strukton Worksphere het probleem gedeeld met de 
gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam heeft hierop ingespeeld door 
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samen met Strukton Worksphere en BNG Bank (de meest coöperatieve bank) te 
zoeken naar een oplossing. Hierbij toonde de gemeente Rotterdam haar intenties 
om tot een bevredigend resultaat te komen aangetoond. Dit is gelukt middels 
een samenwerkingsvorm met garantstellingen. Hierbij heeft de gemeente 
Rotterdam grensoverschrijdend eigenbelang getoond. Het bleek dat de gemeente 
Rotterdam uitsloot dat er opportunisme gepleegd werd door Strukton 
Worksphere. De gemeente Rotterdam nam aan dat Strukton Worksphere zich 
volledig inzette voor het project (goodwill). Door deze uitsluiting is Rotterdam in 
samenwerking met Strukton Worksphere en de BNG Bank gaan zoeken naar een 
passende oplossing voor het financieringsprobleem. De gemeente Rotterdam 
heeft meerwerk verricht, en heeft zich meer dan afgesproken. Tevens heeft de 
gemeente Rotterdam haar financiële risico verhoogd ten behoeve van het 
project. Tevredenheid op langer termijn is belangrijker dan het handhaven van de 
clausules in de samenwerkingscontract tussen Strukton Worksphere en 
gemeente Rotterdam.  

Vertrouwen in intenties heeft een negatieve invloed op Type vastlegging in 
contracten heeft een positieve invloed op tevredenheid van betrokken partijen  

8.5 Analyse planningsfase; tactische allocatie  

In deze paragraaf zal de empirie uit de planningsfase ‘tactische allocatie’ van het 
ESCo project ‘negen zwembaden’ worden geanalyseerd aan de hand van de 
theorie uit het theoretisch kader. De oranje pijlen en variabelen geven de 
aanwezigheid van de variabelen en relaties aan in deze paragraaf.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.5.1 Procedure aanleveren stukken  

Bij het aanleveren van de stukken die onderdeel zouden worden van de 
uiteindelijke aanbesteding van de gemeente Rotterdam liep gemeente 
Rotterdam de stukken streng na volgens de respondenten. Uit de empirie blijkt 
dat het checken van de gemeente Rotterdam door Strukton Worksphere niet 
werd ervaren als een gebrek aan vertrouwen in competentie maar als een 
noodzaak om uiteindelijk tevredenheid over de kwaliteit van het product te 
kunnen bereiken.  

Vertrouwen blijft in stand  

8.5.2 Vorming van contract  

Een van de punten die de gemeente Rotterdam gewaarborgd heeft in de 
uiteindelijke uitvraag is de overdracht van kennis richting de post uitvoeringsfase 
van het project. Deze kennis is nodig om kwaliteit van het onderhoud en de 
energieprestaties na de tien contractjaren te kunnen waarborgen. Deze 
waarborging heeft invloed op de tevredenheid van de gemeente Rotterdam na 
het afronden van het ESCo project.  

Type vastlegging in contracten heeft een positieve invloed op tevredenheid 
Rotterdam  

 
Er is waargenomen dat in het contract is opgenomen dat wanneer er wijzigingen 
zouden plaatsvinden niet meteen overgegaan zou worden naar harde sancties. 
Maar dat op basis van vertrouwen in intenties als eerste samen gekeken ging 
worden wat de gevolgen van deze wijzigingen zouden zijn, in welke mate deze 
het project zou beïnvloedden en wat er gedaan kon worden om de negatieve 
gevolgen van de wijziging te compenseren. Deze aanpak komt voort uit de 
‘considerance’. Vertrouwen in intenties (partijen zijn niet bewust op zoek naar 
acties die de andere partij negatief beïnvloeden) vervangt hier in eerste instantie 
type vastlegging in contracten (uitvoeren van sancties).  

Vertrouwen in intenties heeft een positieve invloed op type vastlegging in 
contracten   
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8.5.3 Flexibiliteit in het contract  

Er wordt geconstateerd dat vanuit het perspectief van vastgoedrecht het contract 
van het ESCo project ‘negen zwembaden’ flexibeler mocht. Er moeten minder 
clausules zijn en meer vertrouwen, wordt waargenomen uit de observaties. 
Desalniettemin is dit vanuit een financieringsperspectief niet mogelijk. Zonder 
een hoge type vastlegging in contracten en daarbij de ontwikkeling van relatief 
veel clausules hebben de partijen geen zekerheid betreft de tevredenheid over 
het eindresultaat. Type vastlegging in contracten heeft een positieve invloed op 
de tevredenheid van de betrokken partijen.  

Type vastlegging in contracten heeft een positieve invloed op tevredenheid 
partijen  

8.6 Analyse uitvoeringsfase  

In deze paragraaf zal de empirie uit de uitvoeringsfase van het ESCo project 
‘negen zwembaden’ worden geanalyseerd aan de hand van de theorie uit het 
theoretisch kader. De oranje pijlen en variabelen geven de aanwezigheid van de 
variabelen en relaties aan in deze paragraaf. 

 
Bij de gunning werd één partij de verliezer, de marktpartij die zich wel had 
ingeschreven op de aanbesteding maar niet gewonnen had. Omdat er veel 
vertrouwen was in de intenties van zowel de gemeente Rotterdam en de 

verliezende partner in elkaar werd er door de verliezende partner niet 
uitgeweken naar harde sancties (bijvoorbeeld een rechtsgang). In plaats daarvan 
werd er in de lijn van de ‘considerance’ een constructief gesprek gehouden 
tussen deze partij en de gemeente Rotterdam. In dit gesprek ging het over 
waarom de gemeente Rotterdam minder tevreden was over de aanbieding van 
deze partij dan over de aanbieding van Strukton Worksphere.  

 Vertrouwen intenties heeft een positieve invloed op tevredenheid verliezer 
aanbesteding  

8.6.1 Wijzigingen in contract  

Nu er een contract gesloten is tussen de gemeente Rotterdam en Strukton 
Worksphere worden het partners. De manier van conflictmanagement in deze 
fase komt overeen met de manier van conflictmanagement uit de vorige fase 
(planningsfase). De partners zochten elkaar eerst op. Dit deden de partners 
vanuit de visie om samen tot een oplossing te komen in plaats van het 
terugvallen op het contract (type vastlegging in contracten) in de vorm van harde 
sancties. Dit werd meteen in de eerste periode van de uitvoeringsfase zichtbaar 
waar via een politiek besluit een zwembad gesloten werd. Dit had gevolgen voor 
het contract en het investeringsvolume. In de MJOP’s waren de investeren 
vastgelegd in clausules. Hierdoor moest het contract deels vervangen worden. 
Doordat de gemeente met een passende oplossing (investeringstechnisch gezien) 
kwam voor het sluiten van een zwembad kwam het investeringsvolume niet in 
gevaar. Door deze maatregel dit besluit geen gevolgen voor bijvoorbeeld het 
vertrouwen en op langer termijn tevredenheid van de partners. Strukton 
Worksphere zou immers door het sluiten van het zwembad niet de volledige 
investering kunnen uitvoeren. En daarmee liep het gevaar dat niet de volledige 
vergoeding zou kunnen worden ontvangen. Wat op zijn beurt weer de betaling 
van de rente en aflossing van de ESCo invest. richting BNG Bank in gevaar zou 
brengen. Dit gevaar is dus voorkomen doordat er genoeg vertrouwen in de 
intenties tussen de partijen was om een aantal clausules die reeds bepaald waren 
opnieuw te herschrijven. Vertrouwen in intenties heeft indirect invloed op de 
tevredenheid van de partners via type vastlegging in contracten.  

type vastlegging in contracten heeft een negatieve invloed op tevredenheid 
betrokken partijen 
vervolgens 
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vertrouwen intenties heeft een positieve invloed op tevredenheid betrokken 
partijen 

 
In het eerste onderdeel van de planningsfase werd bij het vaststellen van de 
baseline ook een aantal correctiefactoren bepaald. Deze correctiefactoren 
moesten in deze fase worden vastgesteld. Dit leverde geen problemen op tussen 
de partners. De aanname dat er genoeg vertrouwen was tussen de partijen om 
naar tevredenheid dit probleem op te lossen was correct.  

Vertrouwen heeft een positieve invloed op tevredenheid  

8.6.2 Haalbaarheid van het contract 

In de vorige subparagraaf werd behandeld hoe er omgegaan werd met 
wijzigingen die gemeente Rotterdam wilde aanbrengen in het contract. In deze 
subparagraaf wordt er ingegaan op het uitsluiten van opportunistische gedrag 
van Strukton Worksphere.  
 
Het bleek in de eerste paar jaar van de uitvoeringsfase dat Strukton Worksphere 
de gegarandeerde besparing niet haalde. De inregelperiode was niet lang genoeg. 
Er was contractueel afgesproken dat hier harde sancties in de vorm van 
geldboetes aan vast zaten. Deze werden ook uitgevoerd. Deze sancties die onder 
de variabele type vastlegging in contracten vallen hadden geen invloed op de 
vertrouwensrelatie die de partijen met elkaar hadden. De tevredenheid van de 
gemeente Rotterdam werd ook niet minder, de boetes voor Strukton 
Worksphere compenseerde het financiële verlies van gemeente Rotterdam. De 
sancties in het contract (type vastlegging in contracten) vervingen de afname in 
tevredenheid met betrekking tot kosten/opbrengsten van gemeente Rotterdam. 
Er waren in deze jaren nog geen gevolgen voor de gemeente Rotterdam met 
betrekking tot kosten/opbrengsten, tijd en kwaliteit. De tevredenheid 
(kosten/opbrengsten) van Strukton Worksphere werd echter wel minder omdat 
de aanbesteding minder rendabel werd door de opgelegde boetes.  

Type vastlegging in contracten heeft geen invloed op vertrouwen 
Type vastlegging in contracten heeft een negatieve invloed op tevredenheid 
Strukton Worksphere kosten/opbrengsten  
Type vastlegging in contracten compenseert afname tevredenheid 
kosten/opbrengsten gemeente Rotterdam 

8.6.3 Monitoren van prestaties 

Vanwege de complexiteit van het project en de behoefte van de gemeente 
Rotterdam om inzicht te hebben in de werkzaamheden van Strukton Worksphere 
hebben de partners onderling afgesproken dat gemeente Rotterdam toegang 
kreeg tot het monitorsysteem van Strukton Worksphere. Hiermee vergrootte het 
vertrouwen van de gemeente Rotterdam in Strukton Worksphere. De gemeente 
Rotterdam gaf aan dat deze bevoegdheid nog nooit gebruikt is. Hieruit wordt 
opgemerkt dat vertrouwen in intenties hier het vertrouwen in competenties tot 
zover vervangt.  

8.6.4 Keuring van onderhoud  

Elk jaar wordt er een kleine keuring door Strukton Worksphere zelf uitgevoerd. 
Tevens de grote keuring in jaar 4 is in opdracht van Strukton Worksphere 
uitgevoerd. Strukton Worksphere heeft een extern adviesbureau gevraagd om de 
werkzaamheden van Strukton Worksphere te keuren. Hier wordt geconstateerd 
dat het vertrouwen in de intenties van Strukton Worksphere dermate aanwezig 
bij gemeente Rotterdam dat er belangenverstrengeling mogelijk is gezien de 
relatie tussen de het externe adviesbureau en Strukton Worksphere.  

Vertrouwen in intenties vervangt controle (mogelijk opportunisme)  

 
De gemeente Rotterdam heeft echter naast het externe adviesbureau van 
Strukton Worksphere een eigen adviesbureau ingehuurd om de keuring van het 
adviesbureau van Strukton Worksphere te keuren. Hieruit bleek dat de keuring 
van het adviesbureau van Strukton Worksphere niet naar tevredenheid was 
uitgevoerd. Ondanks dat dit adviesbureau in gebreken was werd dit niet gezien 
als een bewuste actie die negatieve gevolgen had voor de opdrachtgever (geen 
opportunistisch gedrag). Echter had deze constatering als gevolg dat Strukton 
Worksphere het adviesbureau heeft ontslagen. Omdat dit niet als opportunisme 
werd beschouwd door gemeente Rotterdam had deze gebeurtenis geen effect op 
de tevredenheid of vertrouwen tussen de partners 

Minder tevredenheid dienst heeft geen invloed op vertrouwen  
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8.7 Analyse evaluatiefase  

Op dit moment bevindt het ESCo project negen zwembaden zich in het 5
e
 jaar. 

Hierdoor valt deze nog volledig in de uitvoeringsfase. Dit houdt in dat er 
betreffende deze fase geen uitspraken gedaan kunnen worden.   
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9. ANALYSE ESCO KLEINPOLDERPLEIN  

Doordat de opdracht in grote mate overeen kwam met het ESCo project ‘negen 
zwembaden’ en de betrokken partners ook zo goed als hetzelfde waren is het 
onvermijdelijk dat er in dit hoofdstuk gelijkenissen zijn met het ESCo project 
‘negen zwembaden’. Deze gelijkenissen en verschillen zullen benoemd worden 
ter verduidelijking van de casus. Echter is het project geheel afzonderlijk van het 
ESCo project ‘negen zwembaden’ geanalyseerd. In de lopende tekst worden de 

causale relaties dikgedrukt weergegeven. Deze opbouw van dit hoofdstuk is 

overeenkomstig met het andere analyse hoofdstuk en beide empirie 
hoofdstukken. Dit om ervoor te zorgen dat de uitspraken direct te herleiden zijn. 

9.1 Overzicht causale relaties 

In de onderstaande tabel is een overzicht te vinden waar op basis van de empirie 
de causale relaties per fase kort worden weergegeven, dikgedrukt is de gevonden 
causale tussen variabelen. In dit schema worden de vraagstukken genoemd zoals 
enkele cruciale; de ‘considerans’, de baseline en de financiering. Deze 
vraagstukken zijn cruciaal omdat als er geen overeenkomst wordt gesloten 
tussen de partijen op deze onderwerpen kan het project geen doorgang vinden. 
Deze relaties zullen uitgebreid toegelicht worden in de volgende paragrafen.  
 

Fase  Causale relaties  

Conceptualisatiefase Het ministerie van BZK uit met de toezegging van 
subsidie onder voorwaarden haar vertrouwen in de 
organisatorische competentie van gemeente 
Rotterdam 
Vertrouwen heeft een positieve invloed op 
tevredenheid in kosten/opbrengsten van gemeente 
Rotterdam 

Planningsfase ontwerp De partijen hergebruiken het contract ‘considerans’ 
(cruciaal) uit het ESCo project ‘negen zwembaden’. 
Hierdoor groeit het vertrouwen in intenties tussen de 
partijen 
Type vastlegging in contracten heeft een positieve 
invloed op vertrouwen in intenties tussen de partijen  
 

De baseline (cruciaal) moet vastgesteld worden, er is 
een verschil in de analyse tussen de partijen. 
Gemeente Rotterdam vertrouwt erop dat Strukton 
Worksphere hier geen opportunisme in pleegt en past 
een risico-opslag toe op het onderhoud in plaats van 
het nalopen van de lijst.  
Vertrouwen in intenties heeft een positieve invloed 
op tevredenheid kosten/opbrengsten Strukton 
Worksphere  
& 
Vertrouwen in intenties heeft een negatieve invloed 
op tevredenheid kosten/opbrengsten gemeente 
Rotterdam  

Planningsfase plannen Het vinden van een financier (cruciaal) voor het 
project was in het eerste ESCo project erg lastig. Nu 
werd dezelfde constructie als bij het eerste ESCo 
project toegepast 
Vertrouwen in competentie tussen partijen heeft een 
positieve invloed op tevredenheid van alle partijen  

Planningsfase bronnen Het contract wat gesloten wordt tussen de partijen 
heeft veel overeenkomsten met het contract dat is 
gesloten bij het ESCo project ‘negen zwembaden’, de 
flexibiliteit in dit type contract is laag. Partijen hebben 
hier ook geen behoefte aan.  
Type vastlegging in contracten heeft geen invloed op 
tevredenheid van alle partijen  

Uitvoeringsfase Het bewust (maar onderbouwd) vertragen van de 
ingebruikname van de biomassa ketels (opportunisme 
van Strukton Workphere) heeft doordat er contactuele 
sancties uitgevoerd worden geen effect op de 
tevredenheid van gemeente Rotterdam 
Controle heeft geen invloed op tevredenheid 
gemeente Rotterdam  

Evaluatiefase Geen data  

Gemeente Schiedam Er is te weinig vertrouwen aanwezig was tussen de 
gemeente Schiedam en Strukton Worksphere vanwege 
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het verschil in de analyse van de baseline. Door dit 
verschil wordt de aanbieding van Strukton Worksphere 
als ‘te duur’ beoordeeld door gemeente Schiedam.  
Gebrek aan vertrouwen heeft een negatieve invloed 
op tevredenheid kosten/opbrengsten gemeente 
Schiedam  

 

9.2 Analyse conceptualisatiefase  

In deze paragraaf zal de empirie uit de conceptualisatiefase van het ESCo project 
‘Kleinpolderplein’ worden geanalyseerd aan de hand van de theorie uit het 
theoretisch kader. De oranje pijlen en variabelen geven de aanwezigheid van de 
variabelen en relaties aan in deze paragraaf.  

 

9.2.1 Subsidie BZK 

De gemeente Rotterdam wil het ESCo concept ook uitrollen over het 
Kleinpolderplein (Roteb locatie). Hieruit blijkt dat gemeente Rotterdam tot 
dusver tevreden genoeg is over de resultaten van het ESCo project ‘negen 
zwembaden’. De gemeente Rotterdam heeft in de aanloop naar dit project een 
poging ondernomen om meerdere gemeenten te betrekken bij het nieuwe 

project. Hierdoor werd het project in ordergrootte veel groter dan het ESCo 
project ‘negen zwembaden’. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft 
middels een toezegging van subsidiegelden gemeente Rotterdam extra 
gemotiveerd. Aan deze subsidie hangt echter wel een criteria, betrek minimaal 
twee andere gemeenten bij dit project. Hiermee toonde BZK haar intenties en in 
zekere mate haar vertrouwen in de organisatorische competentie van de 
gemeente Rotterdam. BZK kan dus middels de subsidie persoonlijke sancties 
uitoefenen op de gemeente Rotterdam.  

Vertrouwen in competenties en intenties van BZK in Rotterdam heeft een 
positieve invloed op tevredenheid Rotterdam kosten/opbrengsten controle 
Controle heeft een negatieve invloed op tevredenheid Rotterdam kosten, 
ontzegging subsidie BZK bij falen  

9.2.2 Afvallen bibliotheek en gemeentewerf 

In deze fase zijn twee van de vier objecten afgevallen. Beide vanwege het gebrek 
aan tevredenheid. De analyse hierover zal plaatsvinden in paragraaf 9.8. Echter 
bleef als nieuwe gemeente Schiedam wel geïnteresseerd. Mede hierdoor is de 
keuze gevallen op een arbeidsintensievere manier van aanbesteden, de 
concurrentiegerichte dialoog.  
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9.3 Analyse planningsfase; strategisch ontwerp  

In deze paragraaf zal de empirie uit de planningsfase ‘strategisch ontwerp’ van 
het ESCo project ‘Kleinpolderplein’ worden geanalyseerd aan de hand van de 
theorie uit het theoretisch kader. De oranje pijlen en variabelen geven de 
aanwezigheid van de variabelen en relaties aan in deze paragraaf. 

 

9.3.1 Prekwalificatie  

In de prekwalificatie konden nu mogelijk punten gegeven worden op ervaring 
met het financieren van het project. Tevens waren er punten te vergeven 
betreffende ervaring met het opzetten van MJOP’s en contracten. Strukton 
Worksphere kon in deze prekwalificatie als enige partij punten halen met 
betrekking tot het opzetten van de financiering vanwege de ervaring in het ESCo 
project ‘negen zwembaden’. Het vertrouwen in de competenties van de 
gemeente Rotterdam in Strukton Worksphere heeft positieve invloed op 
tevredenheid met betrekking tot kwaliteit van de diensten van Strukton 
Worksphere. De gemeente Schiedam ging hierin mee.  

Vertrouwen in competentie heeft een positieve invloed op tevredenheid  

9.3.2 Feest der herkenning 

Er is waargenomen dat de partijen die ook betrokken waren bij het eerste ESCo 
project tevreden waren over de manier van samenwerken zoals deze had 
plaatsgevonden in de planningsfase van het eerste ESCo project. Zowel Strukton 
Worksphere als de gemeente Rotterdam namen onafhankelijk de normatieve 
uitspraak ‘feest der herkenning’ in de mond. Op basis van deze uitspraken kan 
geconstateerd worden dat de genoemde partijen tevreden waren over de eerste 
gesprekken omdat de kwaliteit van de diensten tot tevredenheid heeft geleid in 
het verleden.  

Vertrouwen in competentie heeft een positieve invloed op tevredenheid 
partijen 

9.3.3 Samenwerkingsafspraken 

In dit concurrentiegerichter dialoog waren geen samenwerkingsverbanden 
tussen marktpartijen aanwezig. In het vorige project was bijvoorbeeld een 
samenwerkingsverband tussen Strukton Worksphere en Hellebrekers technieken 
omdat de laatstgenoemde ervaring had met het specialistische 
zwembadvastgoed. Het type vastgoed van de gemeente Rotterdam (Roteb 
locatie) en het gemeentehuis van Schiedam waren veel algemener dan 
zwembadvastgoed en kon daardoor door Strukton Worksphere zelf worden 
doorgelicht. Daarnaast werd het proces in het dialoog door het ontbreken van 
samenwerking tussen marktpartijen als minder intensief ervaren door de 
partijen. De algemene tevredenheid van de betrokken partijen werd verhoogd. 
Dit kwam mede doordat er minder voorbereidingskosten waren dan bij het ESCo 
project ‘negen zwembaden’. Dit verhoogde de tevredenheid bij de gemeente 
Rotterdam 

Tevredenheid kosten/opbrengsten gemeente Rotterdam neemt toe  

 
De respondenten gaven aan dat er een ‘klik’ was tussen de technische mensen 
van zowel Strukton Worksphere als de gemeente Rotterdam. Hierdoor konden 
deze technici gemakkelijker communiceren en kennis delen. Hierdoor nam het 
vertrouwen in competentie toe en verhoogde dit de tevredenheid van de 
partijen.  

Vertrouwen in competentie heeft een positieve invloed op tevredenheid  
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De partners gaven aan dat er snel vertrouwen was in de manier van 
communiceren onderling. De ‘considerance’ die gebruikt was in het ESCo project 
‘negen zwembaden’ waar onder andere in afgesproken was hoe met 
vertrouwelijke informatie om te gaan werd overgenomen. Dit omdat een 
‘considerance’ een persoonlijke manier van handhaving biedt. Deze afspraak 
zorgt ervoor dat vertrouwen in de intenties van de partners toeneemt en dat er 
een vangnet is wanneer een van de partijen zijn of haar afspraken niet nakomt. 
De aanwezigheid van type vastlegging in contracten heeft hier een positieve 
invloed op vertrouwen in intenties. Omdat het vertrouwen in de intenties is 
toegenomen heeft dit  een positieve invloed op de tevredenheid van de 
betrokken partijen. Type vastlegging in contracten heeft dus een indirecte en 
positieve invloed (via vertrouwen) op tevredenheid.  

Type vastlegging in contracten heeft een positieve invloed op vertrouwen heeft 
een positieve invloed op tevredenheid (kwaliteit dienst)  

9.3.4 Baseline vaststellen 

De betrokken partijen hadden reeds ervaring met het opnemen van de baseline 
uit het ESCo project ‘negen zwembaden’. De gemeente Rotterdam pleitte voor 
dezelfde aanpak van de verschillen die geconstateerd zouden worden. De 
gemeente Rotterdam vertrouwde dermate in de intenties van Strukton 
Worksphere. Dit had als gevolg dat de gemeente Rotterdam de perceptie had dat 
er zeer weinig controle uitgevoerd hoeft te worden. Vertrouwen vervangt in 
grote mate controle net als bij het ESCo project ‘negen zwembaden’. In deze 
aanpak lag ruimte voor opportunisme.  

Vertrouwen vervangt controle 

9.4 Analyse planningsfase; strategische plannen 

In deze paragraaf zal de empirie uit de planningsfase ‘strategisch ontwerp’ van 
het ESCo project ‘Kleinpolderplein’ worden geanalyseerd aan de hand van de 
theorie uit het theoretisch kader. De oranje pijlen en variabelen geven de 
aanwezigheid van de variabelen en relaties aan in deze paragraaf. 
 
Net als in het ESCo project ‘negen zwembaden’ wordt in deze fase samengewerkt 
op basis van de ‘considerance’ die is overlegd tussen de partijen die betrokken 
zijn in de concurrentiegerichte dialoog. Hierdoor kunnen de partijen elkaar 

sancties opleggen wanneer er opportunisme gepleegd wordt. Dit controlemiddel 
verhoogd het vertrouwen in intenties en zorgt ervoor dat partijen meer 
informatie durven te delen waardoor tevredenheid over de kwaliteit stijgt bij alle 
partijen.  

9.4.1 Biomassa ketel 

Strukton Worksphere heeft tijdens het proces om het 
energiebesparingspercentage te verhogen een biomassa ketel toegevoegd aan 
het energieprestatieverbeteringsplan. De energie input en uitstoot van CO2 wordt 
niet meegenomen in de berekeningen van energieverbruik door gemeente 
Rotterdam. Strukton Worksphere bereikt hiermee dat gemeente Rotterdam 
meer tevreden is over de kwaliteit van het product ESCo.   

Tevredenheid omhoog  

9.4.2 Procesbegeleiding 

De gemeente Rotterdam heeft in dit proces geen begeleiding in het 
concurrentiegerichte dialoog door Deloitte Real Estate. Strukton Worksphere had 
bij het stellen van de baseline net als bij het ESCo project ‘negen zwembaden’ 
een groot verschil in metingen geconstateerd. Daarnaast werd er geconstateerd 
dat de kwaliteit en tijdsplanning van de concept uitvraag Strukton Worksphere 
niet tevreden stelde. Door het gebrek aan tevredenheid van Strukton 
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Worksphere door het gebrek aan competentie van gemeente Rotterdam heeft 
Strukton Worksphere ervoor gekozen om gemeente Rotterdam meer te 
begeleiden richting de definitieve uitvraag. Omdat er genoeg vertrouwen was in 
de intenties van Strukton Worksphere door de gemeente Rotterdam liet de 
gemeente Rotterdam deze begeleiding toe. Nu werd de uitvraag vanuit 
coproductie ontwikkeld. Het gebrek aan vertrouwen in de competentie van de 
gemeente Rotterdam beïnvloedde de tevredenheid van Strukton Worksphere op 
een negatieve manier.  

Vertrouwen in eigen competentie door gemeente Rotterdam heeft een 
negatieve invloed op tevredenheid Strukton Worksphere  

9.4.3 Financiering 

De gemeente Rotterdam en Strukton Worksphere zijn vanwege de ervaring uit 
het ESCo project ‘negen zwembaden’ samen competent genoeg om een financier 
te regelen. Waar in het ESCo project ‘negen zwembaden’ dit vraagstuk voor een 
afname van tevredenheid leidde, waren de partijen nu ervaren  in de aanpak. Er 
is ervoor gekozen om exact dezelfde manier van financieren toe te passen. Echter 
geeft Strukton Worksphere wel aan niet geheel tevreden te zijn over deze manier 
van financieren en zien deze financieringsaanpak niet als de structurele oplossing 
voor het financieringsvraagstuk. Het financiële risico ligt volledig bij de 
opdrachtnemer. Hierdoor is de tevredenheid met betrekking tot 
kosten/opbrengsten niet optimaal. Echter is de algemene tevredenheid hoog 
genoeg voor Strukton Worksphere om in te stemmen met het ‘doorstempelen’ 
van het ESCo ‘negen zwembaden’ contract. De gemeente Rotterdam stond 
tevens garant voor de gemeente Schiedam omdat de gemeente Rotterdam de 
opdrachtgever is in dit project.  

Vertrouwen tussen Strukton Worksphere en gemeente Rotterdam heeft een 
positieve invloed op tevredenheid gemeente Rotterdam 

9.5 Analyse planningsfase; tactische allocatie 

In deze paragraaf zal de empirie uit de planningsfase ‘tactische allocatie’ van het 
ESCo project ‘Kleinpolderplein’ worden geanalyseerd aan de hand van de theorie 
uit het theoretisch kader. De oranje pijlen en variabelen geven de aanwezigheid 
van de variabelen en relaties aan in deze paragraaf. 

9.5.1 Vorming van contact  

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven werd het contract van het ESCo 
project ‘negen zwembaden’ in grote mate overgenomen in dit project. Het 
grootste verschil is het vastgoed. De manier van samenwerken blijft hetzelfde 
tussen de partijen. Het vertrouwen in de competenties en intenties van de 
partijen onderling heeft een positieve invloed op de mate van vastleggen. Het 
contract is wederom niet  ‘klein’ volgens de respondenten.  

Vertrouwen partijen onderling heeft een positieve invloed op type vastlegging 
in contracten 

9.5.2 Flexibiliteit in het contract 

De betrokken partijen ervaarde dat het contract wat ze ontwikkeld hadden voor 
dit project net als het contract wat was ontwikkeld voor het ESCo project ‘negen 
zwembaden’ weinig mogelijkheid tot beweegruimte gaf. Dit was ook niet 
gewenst door de betrokken partijen omdat mede vanwege de complexe manier 
van financieren veel maatregelen gelabeld moesten worden. De type vastlegging 
in contracten beïnvloed de mate van tevredenheid in dit geval niet.  

Type vastlegging in contracten heeft geen invloed op tevredenheid  
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9.5.3 Energieprestaties eerste contractjaren 

Er is echter wel één duidelijke wijziging in het contract aangebracht door 
Strukton Worksphere. In het ESCo project ‘negen zwembaden’ had Strukton 
Worksphere in de eerste contractjaren problemen met het behalen van de 
gegarandeerde besparingen. Dit leverde voor Strukton Worksphere een aantal 
boetes op waardoor de tevredenheid over de kosten/opbrengsten van Strukton 
Worksphere daalde. Door vast te leggen dat de eerste twee jaar de besparing 
gestaffeld opgebouwd zou worden heeft Strukton Worksphere zichzelf meer 
ruimte gegeven voor het inregelen van de installaties. De type vastlegging in 
contracten heeft in dit geval wel invloed op de tevredenheid van Strukton 
Worksphere. Deze type vastlegging in contracten heeft enkel de eerste twee jaar 
invloed op de tevredenheid van de gemeente Rotterdam, deze heeft net als bij 
het ESCo project ‘negen zwembaden’ het financiële risico bij de opdrachtnemer 
gelegd.  

Type vastlegging in contracten heeft een positieve invloed op tevredenheid 
kosten/opbrengsten Strukton Worksphere  

 

9.6 Analyse uitvoeringsfase 

In deze paragraaf zal de empirie uit de planningsfase ‘strategisch ontwerp’ van 
het ESCo project ‘Kleinpolderplein’ worden geanalyseerd aan de hand van de 
theorie uit het theoretisch kader. De oranje pijlen en variabelen geven de 
aanwezigheid van de variabelen en relaties aan in deze paragraaf. 
 
Strukton Worksphere was de enige partij die zich uiteindelijk heeft ingeschreven 
op de aanbesteding van het ESCo project ‘Kleinpolderplein’. De aanbieding is 
geaccepteerd door de gemeente Rotterdam. Gemeente Schiedam die tot de 
definitieve uitvraag heeft meegedaan in het proces heeft de aanbieding van 
Strukton Worksphere niet geaccepteerd. Hier zal in paragraaf 9.8 verder op 
ingegaan worden.  
 
 

9.6.1 Manier van samenwerken  

Bij dit project is ervoor gekozen door de partners om de gebruiker van het 
vastgoed meer te betrekken in het proces via doorleefsessies. In deze sessies 
wordt het contract en de toekomstige acties die Strukton Worksphere heeft 
gepland besproken met de partners. Door deze doorleefsessies kregen de 
partners meer inzicht in de intenties van Strukton Worksphere.  

Vertrouwen in intenties nam toe 

9.6.2 Wijzigingen in contract 

In het ESCo project ‘negen zwembaden’ heeft de gemeente Rotterdam een 
aantal wijzigingen doorgevoerd in het contract nadat deze was getekend. Bij dit 
project heeft Strukton Worksphere een aantal dingen gewijzigd. Deze wijzigingen 
gingen allebei over de biomassa ketel. Deze werd vervangen door drie kleinere 
ketels waardoor het vermogen beter geregeld kon worden. Deze aanpassing 
verbeterde de mogelijkheid tot besparing en verhoogde daarmee de 
tevredenheid over de kwaliteit bij de betrokken partners. De wijziging in het 
contract zorgt ervoor dat de tevredenheid van de gemeente Rotterdam alsnog 
wordt beïnvloedt. De tevredenheid over de kwaliteit en tijd is in dit geval niet 
alleen na de uitvoeringsfase relevant.  

Tevredenheid verhoogt  
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Een andere wijziging was het moment van ingebruikname van de biomassa 
ketels. Het was contractueel vastgelegd wanneer deze in gebruik zou worden 
genomen. Echter ontstond een mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor de 
ingebruikname van de biomassa ketels. Echter was een van de criteria dat de 
ingebruikname van de biomassa ketels later zou zijn dan vastgelegd in het ESCo 
contract. Via de doorleefsessies heeft Strukton Worksphere haar intenties met 
het verlaat in gebruik nemen van de biomassa ketels toegelicht. De sancties 
(boetes) die gekoppeld waren aan het te laat in gebruik nemen van de biomassa 
ketels werden uitgevoerd. Hierdoor werd de tevredenheid van de partners niet 
minder ondanks dat er opportunisme gepleegd werd door Strukton Worksphere. 
Doordat de gemeente Rotterdam de controlemiddelen had om dit opportunisme 
te bestraffen beïnvloedde deze actie van Strukton Worksphere de tevredenheid 
van gemeente Rotterdam niet.  

Controle compenseert afname in tevredenheid kosten/opbrengsten van 
gemeente Rotterdam  

9.6.3 Haalbaarheid van het contract 

Zoals in de vorige subparagraaf is geconstateerd  wordt er niet afgeweken van de 
vastgestelde clausules, dit heeft geen invloed op de tevredenheid van de partners 
ondanks dat hierdoor de tevredenheid over kosten/opbrengsten negatief 
beïnvloed kan worden. Omdat het contract en het naleven ervan zekerheid biedt 
aan de contractpartijen compenseert de tevredenheid over de kwaliteit van de 
dienst de afname van de tevredenheid over kosten/opbrengsten.   

Tevredenheid componenten onderling vullen elkaar aan.  

9.6.4 Monitoren van prestaties 

Het boete- en beloningssysteem is gekoppeld aan het monitorsysteem. De 
gemeente Rotterdam heeft Real time inzicht in deze gegevens via het 
monitorsysteem. Doordat er contractuele sancties mogelijk zijn door het 
monitorsysteem wordt de tevredenheid van de gemeente Rotterdam verhoogd. 
Type vastlegging in contracten heeft een positieve invloed op de tevredenheid 
van gemeente Rotterdam.  

Controle heeft een positieve invloed op tevredenheid Rotterdam  

9.6.5 Keuring van onderhoud 

Omdat dit project in het tweede jaar zit en de eerste grote keuring plaatsvindt in 
jaar vier kan hier nog geen uitspraken over gedaan worden.  

9.7 Evaluatiefase 

Op dit moment bevindt het ESCo project ‘Kleinpolderplein’ zich in het tweede 
jaar. Hierdoor valt deze nog volledig in de uitvoeringsfase. Dit houdt in dat er 
betreffende deze fase geen uitspraken gedaan kunnen worden.   

9.8 Afgevallen objecten project ‘Kleinpolderplein’ 

In deze paragraaf zal ingegaan worden op de partijen die afgevallen zijn in het 
traject richting de uitvoeringsfase van het ESCo project ‘Kleinpolderplein’ 
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9.8.1 Betrekken van andere partijen 

De gemeente Vlaardingen en de bibliotheek waren niet geheel overtuigd van het 
ESCo concept. Tevens wilde gemeente Vlaardingen panden gaan vervreemden 
waardoor gemeente Vlaardingen obstakels zag in een ‘extra’ contract wat op het 
vastgoed zou rusten. Dit zou mogelijk negatieve invloed kunnen hebben op de 
totale tevredenheid van mogelijke kopers. Bij de bibliotheek was de algemene 
tevredenheid van het bestuur niet genoeg om mee te doen de dialoogfase 
richting een mogelijke aanbesteding.  

9.8.2 Gemeente Schiedam 

Voor de gemeente Schiedam was het interessant genoeg om samen met de 
gemeente Rotterdam als hoofdopdrachtgever in het proces van de 
concurrentiegerichte dialoog te stappen. Omdat nu in het proces een 
samenwerking ontstond tussen gemeente Rotterdam en de gemeente Schiedam 
werd er door de gemeente aan het vertrouwen onderling gebouwd. De 
gemeente Schiedam is vele malen kleiner dan gemeente Rotterdam. De 
gemeente Schiedam ontwikkelde gaande het proces het vertrouwen in de 
intenties van de gemeente Rotterdam omdat deze open stonden voor 
aanpassingen van de gemeente Schiedam.  

Vertrouwen in intenties tussen partijen heeft een positieve invloed op 
tevredenheid Schiedam  

 
De gemeente Schiedam heeft voor dit project een externe adviseur ingehuurd die 
zowel ervaring had met de gemeente Schiedam als met het ESCo project ‘negen 
zwembaden’. Via het vertrouwen in de eigen competentie door het aantrekken 
van een externe adviseur nam de tevredenheid van de gemeente Schiedam toe.  

Vertrouwen in competentie externe adviseur heeft een positieve invloed op 
tevredenheid gemeente Schiedam  

 

Een van de punten die de tevredenheid van de gemeente Schiedam zou gaan 
beïnvloeden als de gemeente Schiedam het contract zou tekenen was het deels 
overnemen van de werkzaamheden van de eigen Technische Dienst (TD) van 
gemeente Schiedam. Hierdoor zouden er mogelijk ontslagen moeten gaan vallen 
binnen de TD van gemeente Schiedam.  

Tevredenheid Schiedam werd minder  

 
Tijdens de planningsfase en onder andere het vaststellen van de baseline 
ontstond er wantrouwen tussen de gemeente Schiedam en Strukton 
Worksphere. Omdat beide partijen niet genoeg vertrouwen hadden in elkaars 
competentie en dit niet middels communicatie opgelost kon worden, 
verminderde dit het vertrouwen in elkaars intenties. Dit gebrek aan vertrouwen 
tussen de partijen leidde tot een voor de gemeente Schiedam te dure aanbieding. 
Gemeente Schiedam was van mening dat het veel goedkoper kon. Gemeente 
Schiedam gaf hiermee aan niet tevreden te zijn over de kosten/opbrengsten van 
de aanbieden en daarmee het ESCo project in deze vorm. Echter ziet de 
gemeente Schiedam nog wel potentie in het ESCo concept. Het gebrek aan 
vertrouwen heeft een negatieve invloed op de tevredenheid betreft 
kosten/opbrengsten.  

Vertrouwen in competenties en intenties tussen Schiedam en Strukton 
Worksphere > zeer negatief > tevredenheid Strukton Worksphere en Schiedam   

9.9 Overkoepelende ESCo uitspraken 

Om een compleet beeld te geven van beide ESCo projecten die zijn behandeld in 
dit onderzoek is er ook data verzameld bij niet aan deze projecten gerelateerde 
kennisbronnen, het vooronderzoek is hier een voorbeeld van maar er is ook een 
interview afgenomen met ESCoNetwerk Nederland. Vervolgens zullen de 
adviezen van de respondenten die wel bij de projecten betrokken zijn geweest 
geanalyseerd worden.  
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9.9.1 ESCoNetwerk Nederland 

De organisatie ESCoNetwerk heeft als doel om als overkoepelende 
kennisorganisatie wat betreft ESCo’s geïnteresseerde partijen te faciliteren in de 
zoektocht naar kennis met betrekking tot het ESCo concept. Deze organisatie was 
niet betrokken bij een van de ESCo projecten van de gemeente Rotterdam en kan 
daarmee gezien worden als een onafhankelijke expert op het gebied van ESCo’s.  
 
Uit de antwoorden van de respondent blijkt het ESCo concept niet tot algehele 
tevredenheid leidt in de vastgoedmarkt. Het is een concept wat mogelijk tot 
tevredenheid leidt wanneer er aan diverse criteria voldaan wordt. Een van deze 
criteria is dat de opdrachtgever weet wat deze wilt doen met het vastgoed voor 
de komende tien jaar, hiervoor zijn bijvoorbeeld MJOP’s nodig. Type vastlegging 
in contracten heeft een positieve invloed op de tevredenheid.  

Type vastlegging in contracten heeft een positieve invloed op  tevredenheid  

 
Daarnaast dient er meer standaardisatie plaats te vinden in ESCo projecten, 
wederom type vastlegging in contracten die positieve invloed heeft op 
tevredenheid.  Wet en regelgeving wordt vaak als showstopper gebruikt, partijen 
zijn bang voor universele sancties en beperkingen. Maar dit komt mede doordat 

partijen onbekend zijn met het ESCo concept en welke kansen en beperkingen 
deze biedt. Type vastlegging in contracten beïnvloed vertrouwen op een 
negatieve manier.  

Type vastlegging in contracten heeft een negatieve invloed op vertrouwen  

9.10 Vergelijkend overzicht tussen beide ESCo 

projecten 

In de bijlage ‘tabellen analyse en conclusie’  is een schematische weergave van de 
gehele analyse opgenomen. Hier worden de belangrijkste en cruciale 
gebeurtenissen met de bijbehorende relaties tussen de variabelen overzichtelijk 
gemaakt. Hieronder volgt een vergelijking van de casussen. 
 
Er is bij de twee ESCo met opdrachtgever gemeente Rotterdam is op 
verschillende punten overeenkomstigheid aanwezig. In beide projecten is er een 
considerans toegepast, een contract met vooral clausules die bepalen hoe er 
samengewerkt wordt tussen de partijen. Deze considerans is bewust hetzelfde 
gehouden als bij het ESCo project ‘negen zwembaden’ waar deze als eerste 
ontwikkeld werd. Evenals de aanpak bij de verschillen in het vaststellen van de 
baseline. De oplossing bij het ESCo project ‘Kleinpolderplein’ was een replica van 
het eerste ESCo project.   
 
Tevens is de financiering hetzelfde, bij het eerste ESCo project ging hier nog een 
zoektocht met in eerste instantie een negatieve invloed op tevredenheid aan 
vooraf. Maar gezien één van de potentiele opdrachtnemers de opdrachtnemer 
was van het eerste ESCo project kon ervoor gekozen worden om dezelfde 
constructie toe te passen zonder de zoektocht.  
 
Echter is in het proces met gemeente Schiedam als ‘opdrachtgever’ (bij het ESCo 
project ‘Kleinpolderplein’) anders verlopen dan bij de opdrachtgever gemeente 
Rotterdam. Het vaststellen van de baseline was het eerste onderdeel dat 
dermate verschilde met de andere opdrachtgever. De partijen zijn bij de 
gemeente Schiedam er niet samen uit gekomen. Doordat hier een verschil 
ontstond tussen de partijen dat niet gedicht werd, werd dit verschil in inzicht 
doorgewerkt in de aanbieding van de potentiele opdrachtnemer. Omdat de 
gemeente Schiedam het niet eens was met de veronderstelde kosten van het 
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onderhoud accepteerde de gemeente Schiedam de aanbieding niet. Hierbij komt 
duidelijk naar voren dat het vertrouwen in competentie te laag was tussen de 
partijen. Waar dit vertrouwen in competentie wel aanwezig was bij beide ESCo 
projecten van de gemeente Rotterdam. Gezien dat er bij het ESCo project van de 
gemeente Schiedam dermate minder vertrouwen in competentie aanwezig was 
dan bij de ESCo projecten van gemeente Rotterdam kan vertrouwen in 
competenties aangewezen worden als een cruciale variabele in het naar 
tevredenheid afronden van de aanbesteding.  
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10. CONCLUSIE 

Dit hoofdstuk is gericht op het beantwoorden van de deelvragen en de 
vraagstelling van dit onderzoek. In de analyse zijn diverse variabelen en relaties 
herkend en weergegeven. Bij het beantwoorden van de deelvragen en de 
algemene vraagstelling wordt er ingegaan op de belangrijkste variabelen en 
cruciale causale relaties. De selectie van de belangrijkste causale relaties gaat op 
basis van patroonherkenning en cruciale gebeurtenissen in de projecten. De 
aanbevelingen op basis van deze antwoorden kunt u vinden in het volgende 
hoofdstuk.   

10.1 Set deelvraag 1; theoretische inzichten 

De eerste set aan deelvragen die behandeld is in dit onderzoek zijn: 
 
Welke inzichten biedt de literatuur betreffende vertrouwen?  
 
Welke inzichten biedt de literatuur betreffende controle?  
 
Welke inzichten biedt de literatuur betreffende type vastlegging in contracten? 
 
Welke inzichten biedt de literatuur betreffende tevredenheid?  
 
Het antwoord op deze set aan deelvragen is te vinden in paragraaf 2.6, hier volgt 
de kern van het antwoord op deze set van deelvragen: Er is geen eenduidigheid 
over de causale relatie tussen type vastlegging in contracten en vertrouwen. 
Vertrouwen bestaat uit vertrouwen in competenties en vertrouwen in intenties. 
Wanneer er vertrouwen is in de intenties gaat dit over het uitsluiten van mogelijk 
opportunisme van de andere partij. Controle gaat over de mogelijkheden om 
opportunisme te bestraffen. Al deze variabelen hebben invloed op tevredenheid 
die uiteengezet is in tevredenheid over kwaliteit, kosten/opbrengsten en 
tijdsduur van projectonderdelen.  

10.2 Deelvraag 2; ESCo ‘negen zwembaden’  

De tweede deelvraag die behandeld is in dit onderzoek is: 
 

Welke vormen van vertrouwen, controle, de type vastlegging in contracten en 
tevredenheid en hun causale relaties kunnen er vastgesteld worden in het ESCo 
project ‘negen zwembaden’?  
 
De variabelen en de causale relaties worden in deze paragraaf volgtijdelijk 
beschreven. Omdat tevredenheid betreffende het ESCo concept niet 
vormgegeven kon worden in het begin van het proces is er overgegaan op een 
concurrentiegerichte dialoog. Hierin moesten diverse partijen middels een 
samenwerkingsproces tot een uitvraag komen die tot tevredenheid bij alle 
partijen zou leiden. In de concurrentie gerichte dialoog (planningsfase) werd er 
tussen de betrokken partijen een samenwerkingscontract afgesloten, genaamd 
de ‘considerans’. Dit contract fungeerde als een safeguard tussen de partijen. 
Hiermee legden de partijen de intenties in het samenwerkingsproces vast. De 
partijen verwachten hierdoor minder snel opportunistisch gedrag. Dit heeft als 
gevolg dat vertrouwen in intenties groeit tussen de partijen. Doordat het 
vertrouwen in intenties groeit, durven partijen meer kennis te delen wat ten 
goede komt van vertrouwen in competenties en de positieve invloed van 
vertrouwen op tevredenheid.  
 
Het vertrouwen tussen de partijen is onontbeerlijk bij het oplossen van cruciale 
vraagstukken. Zonder een oplossing te vinden voor de volgende vraagstukken 
had het project geen voortgang gekend en zouden de betrokken partijen zonder 
tevredenheid het project beëindigen. Het eerste cruciale vraagstuk was het 
vaststellen van de baseline. Er was een verschil in inzicht tussen de partijen met 
betrekking tot het vaststellen van de baseline. Er was hierdoor vertrouwen in de 
kwaliteit van de baseline en daarmee minder tevredenheid betreffende kwaliteit. 
Omdat er dermate veel vertrouwen in de intenties aanwezig was tussen de 
partijen kon dit verschil in inzicht gedicht worden. Het vertrouwen in de intenties 
tussen de partijen zorgde ervoor dat opportunisme uitgesloten werd. De 
gevonden oplossing was het verhogen van de tevredenheid betreffende 
kosten/opbrengsten van de opdrachtnemer. Deze compensatie tussen de type 
tevredenheden was niet tot stand gekomen als vertrouwen tussen de partijen 
niet afdoende was. 
 
Het tweede cruciale vraagstuk was de financiering van het project. Vertrouwen 
en tevredenheid kon niet bereikt worden omdat het project nieuw en onbekend 
was voor de partijen. De financier kon het technisch risico (wat de basis is voor de 
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risicobepaling voor een financier)niet bepalen. Doordat de partijen vertrouwen 
hadden in de intenties van elkaar kon er middels een unieke samenwerking 
vertrouwen in de competentie ontwikkeld worden en vervolgens tevredenheid. 
Wederom toonde vertrouwen, ditmaal in de intenties, zich onmisbaar in de 
ontwikkeling van tevredenheid.  
 
Het definitieve contract was zodanig opgesteld dat de tevredenheid van de 
opdrachtgever niet meer veranderde gedurende de gehele uitvoeringsfase. Het 
gehele projectrisico gedurende de uitvoeringsfase lag namelijk bij de 
opdrachtnemer. De tevredenheid over de kwaliteit wordt pas relevant voor de 
opdrachtgever bij het opleveren van het vastgoed na de tien contractjaren. De 
projectonderdelen die verricht worden zijn contractueel vastgelegd en op het 
volledige risico van de opdrachtnemer. Wanneer er een financiële tegenvaller 
was voor de opdrachtgever, was contractueel vastgelegd dat de opdrachtnemer 
een boete zou betalen die de tegenvaller compenseerde.  
 
Het contract ‘considerans’ en het contract van de definitieve uitvraag verschilden 
van elkaar. De ‘considerans’ was vooral gericht was op de sociale 
samenwerkingsclausules: intern management, externe relaties en 
conflictbehandeling. Echter was het contract van de definitieve uitvraag met 
name gericht op: financieel, monitoring, allocatie van resultaten en intellectueel 
eigendom.  Vanwege de samenwerkingsclausules in de considerans hadden de 
partijen een safeguard om op terug te vallen wanneer het proces verliep zoals de 
partijen wilde. Deze safeguard was tevens een opstap voor partijen om 
vertrouwen in intenties te ontwikkelen. Ze hadden immers besloten op een open 
manier samen te werken waarin vrijelijk informatie gedeeld kon worden zonder 
dat er opportunisme gepleegd zou worden. Het contract van de definitieve 
uitvraag was juist opgesteld om tevredenheid in stand te houden voor (met 
name) de opdrachtgever. Dit mechanisme heeft ondanks dezelfde variabele een 
geheel andere invloed.      

10.3 Deelvraag 3; ESCo ‘Kleinpolderplein’  

De derde deelvraag die behandeld is in dit onderzoek is: 
 

Welke vormen van vertrouwen, controle, de type vastlegging in contracten en 
tevredenheid en hun causale relaties kunnen er vastgesteld worden in het ESCo 
project ‘Kleinpolderplein’?  
 
In de concurrentiegerichte dialoog werd tussen de partijen dezelfde ‘considerans’ 
afgesproken als bij het ESCo project ‘negen zwembaden’. Dit contract fungeerde 
als een safeguard tussen de partijen. Hiermee legden de partijen de intenties in 
het samenwerkingsproces vast. De partijen verwachten hierdoor minder snel 
opportunistisch gedrag waardoor het vertrouwen in intenties groeit. Doordat het 
vertrouwen in intenties groeit, durven partijen meer kennis te delen wat ten 
goede komt van vertrouwen in competenties evenals de positieve invloed van 
vertrouwen op tevredenheid. 
 
Het vertrouwen tussen de partijen is onontbeerlijk bij het oplossen van cruciale 
vraagstukken. Zonder een oplossing te vinden voor de volgende vraagstukken 
had het project geen voortgang gekend en zouden de betrokken partijen zonder 
tevredenheid het project beëindigen. Het eerste cruciale vraagstuk was het 
vaststellen van de baseline. Omdat hier net als bij het ESCo project ‘negen 
zwembaden’ een verschil in inzicht te bekennen was werd het vraagstuk op 
dezelfde manier opgelost. De overeenkomst tussen de partijen leverde een 
compensatie op in tevredenheid betreffende kosten/opbrengsten voor de 
afname van de tevredenheid over de kwaliteit (van de baseline).  
 
Echter ontstaat door het verschil in het vaststellen van de baseline wantrouwen 
tussen één van de opdrachtgevers en een mogelijke opdrachtnemer. De partijen 
zijn niet competent genoeg om het verschil in inzicht betreffende de baseline te 
overbruggen. Dit gebrek aan vertrouwen uit zich in een aanbieding op de 
definitieve uitvraag waar de opdrachtgever niet tevreden over is betreffende 
kosten/opbrengsten. De opdrachtgever accepteert de aanbieding niet omdat de 
opdrachtgever er niet op vertrouwd dat deze tot tevredenheid zal leiden. Het 
gebrek aan vertrouwen heeft een negatieve invloed op de tevredenheid 
betreffende kosten/opbrengsten.  
 
De financiering blijft een cruciale gebeurtenis. Het vertrouwen in de intenties 
tussen de partijen zorgt ervoor dat via een (replica van het ESCo project ‘negen 
zwembaden’) samenwerking tussen de partijen het vertrouwen in competentie 
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door de financier wordt behaald. Via dit vertrouwen kon de financier tevreden 
worden gesteld.  
 
Het vertoon van opportunisme in de uitvoeringsfase veranderde de tevredenheid 
van de opdrachtgever niet. Het was contractueel vastgesteld dat bij vertoon van 
opportunisme financiële sancties zouden worden uitgevoerd. Deze financiële 
sancties die onder controle vallen compenseren de voorafgaande afname van 
tevredenheid betreffende kosten/opbrengsten. Wederom is het definitieve 
contract zodanig opgesteld dat de tevredenheid van de opdrachtgever niet meer 
beïnvloed kon worden gedurende de gehele uitvoeringsfase. Het gehele 
projectrisico gedurende de uitvoeringsfase ligt hier namelijk bij de 
opdrachtnemer. De tevredenheid over de kwaliteit wordt pas relevant voor de 
opdrachtgever bij het opleveren van het vastgoed na de tien contractjaren. De 
projectonderdelen die verricht worden zijn contractueel vastgelegd en op het 
volledige risico van de opdrachtnemer.  
 
Het contract ‘considerans’ en het contract van de definitieve uitvraag verschilden 
van elkaar. De ‘considerans’ was vooral gericht was op de sociale 
samenwerkingsclausules: intern management, externe relaties en 
conflictbehandeling. Echter was het contract van de definitieve uitvraag met 
name gericht op: financieel, monitoring, allocatie van resultaten en intellectueel 
eigendom. Vanwege de samenwerkingsclausules in de considerans hadden de 
partijen een safeguard om op terug te vallen wanneer het proces verliep zoals de 
partijen wilde. Deze safeguard was tevens een opstap voor partijen om 
vertrouwen in intenties te ontwikkelen. Ze hadden immers besloten op een open 
manier samen te werken waarin vrijelijk informatie gedeeld kon worden zonder 
dat er opportunisme gepleegd zou worden. Het contract van de definitieve 
uitvraag was juist opgesteld om tevredenheid in stand te houden voor (met 
name) de opdrachtgever. Dit mechanisme heeft ondanks dezelfde variabele een 
geheel andere invloed.  

10.4 Deelvraag 4; overeenkomsten en verschillen 

De laatste deelvraag die behandeld is in dit onderzoek is: 
 
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen beide ESCo projecten 
betreffende de variabelen en causale relaties in het samenwerkingsproces? 

 
Om de overzichtelijkheid van het antwoord op deze deelvraag te verhogen wordt 
er mede een tabel gebruikt om antwoord te gegeven op deze deelvraag. Deze 
tabel is te vinden in de bijlage ‘tabellen analyse en conclusie’. In deze tabel zijn 
wederom de belangrijkste en cruciale gebeurtenissen benoemd.   
 
In de conceptualisatiefase blijkt dat er niet genoeg vertrouwen is. Zonder 
vertrouwen kan er geen tevredenheid ontwikkeld worden. Dit blijkt uit de groei 
van vertrouwen in de projecten na het afsluiten van de ‘considerans’. Met het 
afsluiten van dit contract neemt het vertrouwen bij alle partijen in elk project toe.  
 
Het vertrouwen is onontbeerlijk in het oplossen van cruciale vraagstukken. Deze 
vraagstukken zijn cruciaal omdat deze nodig zijn om de voortgang in het project 
te behouden. Het vaststellen van de baseline is een cruciaal vraagstuk in de 
projecten. Omdat er een verschil is in inzicht tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer betreffende de vaststelling van de baseline daalt de tevredenheid 
betreffende de kwaliteit van de baseline. De gemeente Rotterdam compenseert 
deze afname door de tevredenheid betreffende kosten/opbrengsten te 
verhogen. Gemeente Schiedam heeft echter niet genoeg vertrouwen in de 
intentie van de opdrachtnemer om op een dergelijke manier het verschil in 
inzicht op te lossen. Er wordt geen oplossing gevonden voor het verschil in 
inzicht, er is een gebrek aan vertrouwen.  
 
De financiering was in het eerste project een vraagstuk dat de tevredenheid 
betreffende tijd verminderde omdat financiers geen vertrouwen konden 
ontwikkelen in het project. Het technisch risico (wat de basis is voor de 
risicobepaling voor een financier) van het project kon niet ondervangen worden. 
Echter is er via vertrouwen in intenties een oplossing gevonden. Deze oplossing 
werd gekopieerd in het vervolgproject. Hierdoor was het resultaat hetzelfde 
maar de tevredenheid betreffende tijd werd niet beïnvloed door dit vraagstuk.  
 
Vertrouwen bleek cruciaal voor de gunning van de projecten. Omdat er bij het 
vaststellen van de baseline een gebrek was aan vertrouwen tussen gemeente 
Schiedam en opdrachtnemer kon er geen consensus gesloten worden tussen de 
partijen. Het uitblijven van deze consensus vertaalde zich in een te lage 
tevredenheid betreffende kosten/opbrengsten. Omdat deze tevredenheid te laag 
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was werd de opdracht niet gegund. Hieruit blijkt wederom dat vertrouwen 
cruciaal is om tevredenheid bij de partijen te behalen.  
 
In de uitvoeringsfase verandert de tevredenheid van de opdrachtgever niet meer. 
Dit komt omdat alle risico’s die de tevredenheid kunnen beïnvloeden zijn 
ondervangen in het contract. Dit is bij beide projecten hetzelfde, echter komt dit 
op verschillende manieren tot uiting. In het eerste project zorgden de financiële 
sancties (die vallen onder type vastlegging in contracten) voor het niet behalen 
van de vastgelegde besparing voor de compensatie in de tevredenheid 
betreffende de kosten/opbrengsten van de opdrachtgever. In het vervolgproject 
compenseerden de financiële sancties (die vallen onder controle) de afname in 
tevredenheid betreffende kosten/opbrengsten.  

10.5 Vraagstelling bestuurskundig onderzoek 

In deze paragraaf wordt de algemene vraagstelling van het onderzoek 
beantwoord. De algemene vraagstelling voor dit bestuurskundig onderzoek luidt 
als volgt; 
 
‘Welke invloed hebben vertrouwen, controle en de type vastlegging in contracten 
op tevredenheid van de betrokken partijen betreffende het samenwerkingsproces 
van de ESCo projecten ‘negen zwembaden’ en ‘Kleinpolderplein’?’   
 
De variabelen vertrouwen en de type vastlegging in contracten (middels 
sanctionering) hebben de meeste invloed op de tevredenheid van de betrokken 
partijen. Controle wordt minder belangrijk geacht door vertrouwen in intenties 
omdat partijen dermate veel vertrouwen hebben in elkaar dat ze het risico op 
opportunisme zeer laag achten.  
 
In het begin van de concurrentiegerichte dialoog (planningsfase) stellen de 
partijen een ‘considerans’ vast. Dit is een contract waarin de manier van 
samenwerken wordt vastgelegd, een safeguard. Dit contract zorgt ervoor dat het 
vertrouwen in de intenties groeit omdat opportunisme laag wordt ingeschat. Met 
dit contract delen de partijen makkelijker de kennis onderling. Hierdoor 
openbaren partijen de kennis naar andere partijen. Door deze openbaring kan er 
ook vertrouwen in competenties ontwikkeld worden.  
 

Gaande de concurrentiegerichte dialoog blijkt vertrouwen onontbeerlijk te zijn 
om cruciale vraagstukken op te lossen. Als eerste speelt vertrouwen een 
belangrijke rol in het vinden van een oplossing voor het verschil in inzicht in de 
baseline. Het verschil in inzicht levert een vermindering op betreffende de 
tevredenheid van de partijen over de kwaliteit van de baseline. In beide 
projecten vertrouwde de opdrachtgever erop dat er geen sprake was van 
opportunisme en verhoogde de tevredenheid betreffende kosten/opbrengsten 
van de mogelijke opdrachtnemer om de afname van tevredenheid daarvoor te 
compenseren. Uit de analyse van het samenwerkingsproces met de andere 
opdrachtgever blijkt dat wanneer er te weinig vertrouwen aanwezig is tussen de 
partijen, dat er dan geen oplossing gevonden kan worden waar de partijen 
tevreden mee kunnen zijn. Dit gebrek aan vertrouwen ontstond vooral in het feit 
dat de geraamde onderhoudskosten voor de komende tien jaar bijna het 
tienvoudige was van de geraamde onderhoudskosten van de gemeente 
Schiedam. Het gebrek aan vertrouwen in competentie uitte zich in de 
uiteindelijke aanbieding van de marktpartij op de uitvraag van een van de 
opdrachtgevers. Deze aanbieding leverde een te lage tevredenheid op 
betreffende kosten/opbrengsten, waardoor de aanbieding niet geaccepteerd 
werd. De andere opdrachtgever accepteerde de aanbieding wel (in beide ESCo 
projecten). Hieruit blijkt dat vertrouwen cruciaal is om tevredenheid te bereiken.  
 
Vertrouwen speelde wederom een belangrijke rol bij een ander cruciaal 
vraagstuk, de financiering van het project. Via een unieke 
samenwerkingsconstructie hebben de partijen een financier tevreden kunnen 
stellen met het risico. Deze samenwerkingsconstructie is tot stand gekomen 
omdat het vertrouwen tussen de partijen onderling dermate groot was dat er 
verder gekeken werd dan ieders eigenbelang.  
 
Aan het einde van de concurrentiegerichte dialoog werd het contract opgesteld. 
Het definitieve contract was zodanig opgesteld dat de tevredenheid van de 
opdrachtgever niet meer veranderde gedurende de gehele uitvoeringsfase. Het 
gehele projectrisico gedurende de uitvoeringsfase lag hier namelijk bij de 
opdrachtnemer. De tevredenheid over de kwaliteit wordt pas relevant voor de 
opdrachtgever bij het opleveren van het vastgoed na de tien contractjaren. De 
projectonderdelen die verricht worden zijn contractueel vastgelegd en op het 
volledige risico van de opdrachtnemer. Wanneer er een financiële tegenvaller 
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was voor de opdrachtgever was contractueel vastgelegd dat de opdrachtnemer 
een boete zou betalen die de tegenvaller compenseerde.  
 
Het contract ‘considerans’ en het contract van de definitieve uitvraag verschilden 
van elkaar. De ‘considerans’ was vooral gericht was op de sociale 
samenwerkingsclausules: intern management, externe relaties en 
conflictbehandeling. Echter was het contract van de definitieve uitvraag met 
name gericht op: financieel, monitoring, allocatie van resultaten en intellectueel 
eigendom. De causale relatie tussen het contract (type vastlegging in contracten) 
en vertrouwen in deze projecten staat in lijn met het perspectief van Williamson 
(Total Cost Economics) (Williamson, 1985) waarbij eerst een contract gevormd en 
getekend wordt tussen de partijen en vervolgens vertrouwen zich ontwikkelt.   
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11. AANBEVELINGEN 

Het doel van dit praktijkgerichte onderzoek is om aanbevelingen te genereren 
voor partijen die geïnteresseerd zijn in het ESCo concept. In dit onderzoek is 
onderzocht wat het effect is van vertrouwen, controle en type vastlegging in 
contracten op de tevredenheid van de partners. De variabele tevredenheid is 
gekozen omdat tevredenheid door veel bestuurskundigen zoals Teisman 
(Teisman, 1992) en Verweij (Verweij, 2015) gebruikt wordt om de effectiviteit van 
beleid te meten. Er is hiermee vanuit bestuurskundig perspectief onderzoek 
gedaan naar de invloed van vertrouwen, controle en type vastlegging in 
contracten op de effectiviteit van het ESCo beleid van gemeente Rotterdam.  
 
In de conclusie wordt het proces omschreven vanuit de onderzochte variabelen. 
Gebeurtenissen worden benoemd en vanuit de genoemde variabelen 
geanalyseerd. Er moet voorop gesteld worden dat er veel ESCo varianten 
mogelijk zijn. Dit onderzoek heeft betrekking op twee ESCo projecten van de 
gemeente Rotterdam. Deze variant wordt ook wel de ‘gebouw’ ESCo genoemd. 
En de manier van samenwerken die bij deze projecten plaatsvond heeft veel 
overeenkomsten met PPS projecten. Echter zijn er ook verschillen.  

11.1 Samenwerkingsproces 

Zoals werd aangegeven in een voorgaand onderzoek naar de conceptualisatiefase 
is het voor overheidsinstanties van belang om de ‘schotten’ tussen de afdelingen 
weg te nemen (Kempen, 2013). Deze ‘schotten’ werden ook bij het eerste 
onderzochte ESCo project gesignaleerd en zorgden ervoor dat het lastiger werd 
voor de gemeente Rotterdam om vertrouwen en tevredenheid te 
ontwikkelen/vorm te geven. Doordat er diverse afdelingen en belangen per 
afdeling meegenomen moeten worden in het proces levert dit veel complexiteit 
op. Die complexiteit betekend niet automatisch een verhoging van de kwaliteit. 
Dit onderzoek benadrukt dat van beide variabelen een acceptabel niveau bereikt 
moet worden wanneer het ESCo beleid effectief wil zijn. Waar de gemeente 
Rotterdam in de conceptualisatiefase van het ESCo project ‘negen zwembaden’ 
draagvlak moest creëren zal dit hoogstwaarschijnlijk ook een vraagstuk zijn bij 
andere overheden. Deze ‘schotten’ moeten dermate verminderd zijn zodat 
vertrouwen en tevredenheid ontwikkeld kunnen worden. Door de 

verantwoordelijkheden en taken van de verschillende afdelingen te 
clusteren/onder te brengen in één afdeling zullen de ‘schotten’ wegvallen.     
 
Uit de empirie blijkt dat vertrouwen veel invloed heeft op de tevredenheid van 
de betrokken partijen. Vertrouwen in de intenties is bijvoorbeeld bij een 
innoverend project essentieel. Het vertrouwen van de betrokken partijen moet 
ervoor zorgen dat er openlijk informatie gedeeld kan worden. Om deze ‘open 
sfeer’ te stimuleren kunnen de partijen een samenwerkingsovereenkomst 
sluiten. In beide ESCo projecten van gemeente Rotterdam had dit contract (type 
vastlegging in contracten) een positief effect op vertrouwen. In toekomstige ESCo 
projecten met vele onzekerheden is het dus van belang om langs deze weg 
vertrouwen te ontwikkelen tussen de partijen.  
 
Tijdens het gehele proces moet er rekening gehouden worden met de politieke 
factor. Bij het ESCo project ‘negen zwembaden’  had deze factor direct invloed op 
de uitvoering van het contract. Er werd een zwembad gesloten dat was 
opgenomen in het contract. Dit had vergaande gevolgen voor de uitvoering van 
het contact, maar door de samenwerking tussen de ESCo en de opdrachtgever is 
uiteindelijk een passende oplossing gevonden. Omdat het contract wat 
afgesloten is, zeer rigide is betreffende onder andere het investeringsvolume 
moet er een vervanging gezocht worden voor het wegvallen van een gedeelte 
van het investeringsvolume. Het is realistisch om te stellen dat dit ook mogelijk 
kan gebeuren bij toekomstige projecten. De betrokken partijen moeten een 
scenario opgesteld hebben waarbij een extern besluit direct opgevangen kan 
worden in het contract.  

11.2 Standaardisatie 

De gemeente Rotterdam zocht na de eerste ESCo (negen zwembaden) naar 
standaardisatiemogelijkheden binnen het ESCo project ‘Kleinpolderplein’. Op dit 
moment is er nog maar weinig standaardisatie vormgegeven in Nederland. 
Omdat er nog weinig over dit concept bekend is, is het van belang dat 
opdrachtgevers veel aandacht besteden aan de tenderplanning en de 
gunningscriteria. De kwaliteit van het product (de ESCo) kan eronder leiden 
wanneer de tenderplanning en gunningscriteria niet optimaal zijn. Het is van 
groot belang voor de tevredenheid van de partijen dat de opdrachtgever een 
weloverwogen uitvraag en tenderplanning maakt. Vanuit dit perspectief is het 
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relevant om in ieder geval een leidraad te hebben met betrekking tot de 
tenderplanning en selectiecriteria. Een dergelijke leidraad zou aansluiten bij de 
reeds gegeneraliseerde documentatie van de ESCo projecten van gemeente 
Rotterdam. Hiermee kan een opdrachtgever in zekere mate (tevredenheid over) 
kwaliteit waarborgen.  
 
Echter vanwege de vele samenwerkingsvormen moet vanuit een holistisch 
perspectief niet teveel op standaardisatie ingezet worden. De gemeente 
Rotterdam heeft voor standaardisatie gekozen vanwege onder andere de hoge 
transactiekosten bij het ESCo project ‘negen zwembaden’. Nu was er door de 
standaardisatie in beide projecten een duidelijke lijn van contract heeft een 
positieve invloed op vertrouwen heeft een positieve invloed op contract 
zichtbaar. Echter wordt er in de literatuur rondom deze variabelen duidelijk 
aangegeven dat dit niet de enige mogelijkheid is qua causale relaties tussen deze 
variabelen in een effectief project (Woolthuis, 2005). Vanuit dit literaire 
perspectief  is het dus aan te bevelen om andere samenwerkingsprocessen uit te 
sluiten, de externe validiteit van de onderzochte projecten is immers erg laag.  
Tevens zijn er diverse ESCo varianten mogelijk. In beide projecten is er voor een 
‘gebouw’ ESCo gekozen. Zoals in subparagraaf 5.1.1 wordt aangegeven kan er 
bijvoorbeeld ook een ‘installatie’ ESCo worden opgericht. De vele ESCo opties 
maken het lastig om de onderzoeksresultaten voor het gehele onderzoeksdomein 
te generaliseren.  
 
Omdat er op dit moment geen standaard bestaat voor een ESCo project hadden 
de betrokken partijen in het eerste ESCo project problemen ondervonden met 
het vinden van een financier. Doordat de partijen flexibel waren in de 
taakverdeling en een bankgarantie aan elkaar durfden af te geven is uiteindelijk 
de financiering rond gekomen. Het technisch risico moet voor de financier 
ondervangen zijn. Zonder dit te ondervangen kan de financier niet het 
vertrouwen in de competenties van de partijen ontwikkelen. En zonder dit 
vertrouwen kan er geen tevredenheid ontwikkeld worden bij de financier. Echter 
bleek uit het ESCo project ‘negen zwembaden’ dat partijen niet afdoende 
tevreden waren met de tijd die het gekost heeft om dit projectonderdeel af te 
ronden. Tevens zorgt deze tijd ervoor dat er hogere transactiekosten zijn dan 
gewenst. Standaardisatie zou erin helpen om deze tijd in te korten. Wanneer dit 
gedaan wordt zal de tevredenheid van de partijen verhoogd worden.  
 

Er is vanuit verschillende perspectieven gekeken naar ‘standaardisatie’.  Vanuit 
het perspectief van kwaliteitsborging, waarbij er een leidraad gezocht wordt voor 
de gunningscriteria en tenderplanning zal dit positief bijdragen aan de 
tevredenheid. Waarbij echter vanuit het literaire en ESCo perspectief benadrukt 
moet worden dat het onderzoeksdomein nog te breed is met de ‘beperkte’ 
onderzoeksresultaten in te zetten op standaardisatie. Daarentegen is vanuit 
financieel perspectief het wel gewenst om de financieringsvorm te 
standaardiseren want dat levert een hogere tevredenheid op bij de betrokken 
partijen.  

11.3 Concurrentiegerichte dialoog 

Om tot een juiste aanvraag te komen voor een innovatief project is een 
concurrentiegericht dialoog geschikt. Echter is deze manier van aanbesteden 
relatief duur. Voor de opdrachtgever levert het proces veel transactiekosten op 
en voor de mogelijke opdrachtnemer levert dit veel rekenkosten op. Deze 
rekenkosten zijn echter onvermijdelijk omdat de opdrachtnemer het 
besparingspotentieel moet berekenen. Hierbij loopt de mogelijke opdrachtnemer 
een financieel risico, de rekenkosten worden gemaakt voordat het project 
gegund wordt. Dit zou een mogelijke opdrachtnemer kunnen weerhouden tot het 
participeren in een ESCo uitvraag. Wanneer er eerder zekerheid is voor de 
opdrachtnemer kan er ook eerder tevredenheid betreffende kosten/opbrengsten 
worden bereikt voor de opdrachtnemer. De beste optie hiervoor is om de 
‘rekenvergoeding’ die potentiele opdrachtnemers ontvangen voor de gemaakte 
rekenkosten te verhogen.  
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11.4 Voorbeeldfunctie gemeente Rotterdam 

Inspelend op de maatschappelijke relevantie, zie paragraaf 1.7, wordt 
aangegeven dat het ESCo project ‘negen zwembaden’  het eerste ESCo project is 
in de publieke sector (Strukton, 2016). De succesfactoren en dilemma’s die uit 
het proces van dit project en het  proces van het ESCo project ‘Kleinpolderplein’ 
zijn gekomen kunnen geïnteresseerde partijen helpen in de zoektocht naar een 
goede ESCo uitbesteding. Met de openbaring van de resultaten draagt dit 
onderzoek ook bij aan een van de doelen van gemeente Rotterdam, een 
voorbeeldfunctie hebben. Door de bevindingen te delen draagt dit onderzoek 
daarin bij. De gemeente Rotterdam heeft ingezet op standaardisatie, echter zijn 
hier vanuit verschillende perspectieven argumenten voor en tegen te formuleren.  
  



82 
 

12. DISCUSSIE  

In dit hoofdstuk wordt gereflecteerd op de uitvoering van het onderzoek, 
ontstane vragen aan de hand van de resultaten en de gebruikte theorieën. Hierbij 
zullen de opvallende en verbeterpunten worden aangestipt.  

12.1 Reflectie op onderzoek  

Het onderzoek heeft inzichten gegeven in de successen en leerpunten die de 
betrokken partijen hebben meegemaakt in het samenwerkingsproces van beide 
ESCo projecten. De bevindingen zijn gerapporteerd en kunnen leerzaam zijn voor 
partijen die geïnteresseerd zijn in het ESCo concept. 
 
Echter moet wel benadrukt worden dat de twee onderzochte ESCo projecten nog 
niet volledig afgerond zijn. In de interventiecyclus volgt de evaluatie pas nadat 
alles stappen ervoor afgerond zijn, dit zijn; probleemanalyse, diagnose, ontwerp 
en verandering (Verschuren & Doorewaard, 2007). Desalniettemin, met de 
informatie over de planningsfase kunnen derden het eigen proces al 
stroomlijnen. Het projectrisico zoals het in deze projecten vorm heeft gekregen, 
ligt in de uitvoeringsfase met name bij de opdrachtnemer. In de evaluatiefase 
wordt een groot gedeelte van dit risico weer relevant voor de opdrachtgever. 
Voor de opdrachtgever is de informatie uit de conceptualisatie-, plannings- en 
evaluatiefase zeer relevant. De informatie uit de uitvoeringsfase is vooral 
relevant voor de opdrachtnemer. Dit onderzoek is dus niet op het volledige 
project gericht maar met name op de evaluatie van de planningsfase.  
 
Het onderzoek biedt bevindingen, echter zijn de bevindingen beperkt in de 
mogelijke diversiteit die onderzocht kon worden in deze projecten. Het 
onderzoek is deductief ingestoken waardoor de insteek ‘het toetsen van de 
theorie’ is. Hierdoor wordt er vooraf aan het onderzoek van de projecten bepaald 
vanuit welk perspectief de materie onderzocht wordt. Deze afbakening zorgt 
ervoor dat de uitspraken die gedaan worden in het onderzoek makkelijker te 
toetsen zijn. Echter een beperking van dit onderzoek is, dat er mogelijk nog 
andere belangrijke variabelen of causale relaties zijn die invloed hebben gehad 
op de projecten. In paragraaf 12.2 wordt hier verder op ingegaan. 
 

Dit onderzoek is gericht op een smal onderzoeksdomein. Hierdoor valt de 
generaliseerbaarheid van de resultaten laag uit. Deze is hoog wanneer de externe 
validiteit ook hoger is. Het  blijkt uit empirie dat er een vraag is naar 
standaardisatie wat betreft ESCo projecten, een vraag die om een hoge externe 
validiteit vraagt. Tevens zijn er verschillende soorten ESCo’s, deze twee 
onderzochte ESCo projecten vallen onder de ‘gebouw’ ESCo. De twee projecten 
hebben echter dermate veel overeenkomsten, betreffende de betrokken partijen 
en het samenwerkingsproces dat er minder makkelijk gesproken kan worden van 
twee aparte casussen. De infrastructuur die ontstaan was in het ESCo project 
‘negen zwembaden’ werd grotendeels overgenomen in het ESCo project 
‘Kleinpolderplein’. Er kan in zekere mate gesproken worden over een 
‘continuering’ van de opdracht. Hierdoor zijn minder verschillen in de projecten 
te identificeren waardoor er minder verschillende analyses uitgevoerd konden 
worden. Dit feit heeft daarom niet bijgedragen aan de externe validiteit van het 
onderzoek.  
 
Een ander element waar kritisch naar gekeken mag worden is de mate van eigen 
interpretatie. In de analyse komen diverse causale relaties aan het licht maar in 
de conclusie wordt er op basis van eigen inzicht gekozen voor een aantal 
belangrijke of zelfs cruciale causale relaties. Om de objectiviteit te verhogen van 
deze keuze zijn een aantal niet volledige ‘criteria’ gebruikt. De eerste was eigen 
interpretatie van het essentieel zijn van de een besluit in een fase ten opzichte 
van een besluit in een volgende fase. Een andere is het ‘gegarandeerd’ falen van 
het project wanneer over een bepaald onderwerp geen akkoord kan worden 
bereikt. De criteria zijn enkel te onderbouwen met gegevens uit dit onderzoek. 
Dit houdt in dat er geen extern wetenschappelijk onderzoek is wat de keuze voor 
deze ‘criteria’ onderbouwt.  
 
Uit de empirie bleek dat de causale relaties die tussen de variabelen aanwezig 
waren niet de enige causale relaties waren. De onderdelen waaruit de variabelen 
bestonden hadden ook invloed op elkaar. Bijvoorbeeld wanneer er vertrouwen in 
de intenties aanwezig was tussen de partijen had dit een positief effect op de 
ontwikkeling van vertrouwen in de competenties. Tevens werd er bijvoorbeeld 
compensatie geconstateerd tussen de onderdelen van tevredenheid. Deze 
causale relaties zijn niet meegenomen in dit onderzoek maar kunnen 
daarentegen wel een belangrijke rol spelen.  
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12.2 Vervolgonderzoek  

Het is belangrijk dat er meer onderzoek gedaan wordt naar ESCo concepten in de 
Nederlandse publieke sector. Deze stelling is middels diverse argumenten te 
verdedigen. Het eerste argument is dat op dit moment (2016) nog geen 
onderzoek is gedaan naar een volledig afgerond ESCo project in de Nederlandse 
publieke sector. Dit is te verklaren omdat op dit moment nog geen enkel ESCo 
project is afgerond in de Nederlandse publieke sector. Echter zijn er genoeg 
partijen in de publieke sector die interesse hebben getoond in het ESCo concept 
(Kempen, 2013).  
 
Daarnaast is het ESCo domein breder dan het onderzochte domein, er zijn 
bijvoorbeeld verschillende ESCo typen (ESConetwerk.nl, 2016) en er zijn diverse 
mogelijkheden van financiering (Kempen, 2013). Dit heeft als gevolg dat de 
onderzochte projecten (twee keer een ‘gebouw’ ESCo en twee keer externe 
financiering met bankgarantie) maar een zeer smal stuk van het gehele domein 
weergeven. De generaliseerbaarheid van dit onderzoek is laag.  
 
Als derde is de ESCo een  technisch en financieel lastig concept. Naast het 
bestuurskundig perspectief dat is toegepast in dit onderzoek kan het ESCo 
concept vanuit diverse andere perspectieven onderzocht worden: technisch-, 
financieel en/of juridisch. Deze perspectieven zijn relevant. Op technisch vlak is 
het lastig om op basis van een aantal bezoeken (van het te verduurzamen 
vastgoed) de berekeningen te maken die ten grondslag liggen aan de 
energiebesparingen. Omdat in een pure ESCo de energiebesparing gegarandeerd 
wordt, brengt dit extra risico met zich mee voor de opdrachtnemer. Wanneer 
vanuit het technisch perspectief onderzoek gedaan zou worden naar het ESCo 
concept zou dit mogelijk bij kunnen dragen aan de onzekerheidsreductie. In het 
verlengde van het technisch risico ligt ook het financieringsrisico. In de 
onderzochte projecten werd het technisch risico reeds behandeld en wat voor 
effect dat had op het vinden van een financier. Deze risico’s zouden verder 
onderzocht kunnen worden met als doel onzekerheidsreductie.  
 
Uit dit onderzoek is gebleken dat tevredenheid niet alleen een afhankelijke 
variabele is maar ook een feedback effect heeft op vertrouwen. Dit effect is niet 
meegenomen in dit onderzoek. Hierdoor blijkt het onderzoek wat is uitgevoerd 
niet volledig compleet te zijn met betrekking tot de causale relaties tussen de 

gebruikte variabelen. Mogelijk kan een vervolgonderzoek inhaken op de causale 
relaties tussen vertrouwen en tevredenheid om een completer beeld te geven 
van de invloed van de variabelen op de betreffende projecten.  
 
In dit onderzoek is vertrouwen geduid en is er aangetoond of vertrouwen door de 
PLC fases heen meer of minder is geworden. Echter is de mate van vertrouwen 
niet exact gemeten. In de literatuur wordt bij het hebben van vertrouwen in de 
andere partij onderscheid gemaakt tussen het hebben van empathie of 
vertrouwen in een nog hogere mate, identificatie. Deze mate van vertrouwen 
wordt licht aangestipt in het onderzoek van Klein Woolthuis (Woolthuis, 2005). 
Lewicki en McAllister (Lewicki, 1996, McAllister, 1995) hebben onderzoek gedaan 
naar hoe vertrouwen partijen kan verblinden voor de mogelijkheid tot 
opportunisme. In de onderzochte projecten zijn er een aantal momenten 
geïdentificeerd waarbij er opportunisme mogelijk was omdat de 
vertrouwensband tussen de partijen erg groot was. Denk hierbij aan het 
vaststellen van de baseline, de financiering en de relatie tussen het adviesbureau 
wat de werkzaamheden van Strukton Worksphere en Hellebrekers moest 
controleren maar betaald werd door Strukton Worksphere. De mate van 
vertrouwen kan erg veel invloed hebben op het project. Vanwege het complexe 
karakter van het samenwerkingsproces en het ESCo concept zelf zal 
vervolgonderzoek op basis van deze onduidelijkheden relevant zijn.  
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FINANCIELE INRICHTING ESCO  

Deze subparagraaf is geschreven om de lezer inzicht te geven in hoe de financiële 
inrichting van de ESCo negen zwembaden is vastgelegd. Hierbij is de uitleg 
voorzien door de heer Beekhof van Strukton Worksphere Integrale Projecten.  
 
Bij de uitvraag van de zwembaden heeft Strukton Worksphere dezelfde structuur 
nagestreefd als bij een PPS project. De nummers die genoemd worden in de 
komende uitleg refereren naar de nummers in de afbeelding hierboven. De 
partners hebben een speciale entiteit opgericht. Dit is 2 ESCo invest, dit is de 
contractpartij met daarboven de Opdrachtgever (gemeente Rotterdam, in dit 
geval de vastgoeddienst). 2 is in PPS een SPC (Special Purpose Company)  In 2 
gaan de verschillende aandeelhouders, in dit geval echter enkel Strukton 
Worksphere. 2 is eigenlijk een lege managementhuls  en die huls zitten drie 
disciplines, projectmanager, contractmanager/jurist en financial manager.  
 
2 koopt zijn diensten in bij een uitvoerende partij 3. Hierin zitten vaak dezelfde 
partijen als in 2 maar is als het ware de uitvoerende orgaan. Hellebrekers is 
ingeschakeld omdat ze veel ervaringen hebben met zwembaden. 3 wordt in PPS 
meestal DBMO (Design Build Maintain & Operate) Company genoemd. In het 
geval van de ESCo projecten ESCo VOF. 2 en 3 sluiten een contract met elkaar af.  
 
Bij PPS win je het recht om iets te bouwen en exploiteren. Hierover ontvang je 
een periodieke vergoeding, de zo genaamde beschikbaarheidsvergoeding. 
Wanneer je niet presteert zoals overeenggekomen krijg je kortingen op de 
beschikbaarheidsvergoeding. Bij de zwembaden hebben we twee 
vergoedingsstromen, een voor het onderhoud en een voor de energieprestatie.  
 
Bij een PPS wordt er gebruik gemaakt van een externe financiering. Dit is 4, in de 
ESCo projecten is dit de BNG. Deze financiert in het algemeen tot 90% van de 
totale financieringsbehoefte. De aandeelhouders investeren minimaal 10% van 
de totale financieringsbehoefte. Dit is voor de externe financier een eis zodat de 

aandeelhouders hetzelfde belang als nastreven, namelijk dat de ESCo invest zijn 
taak naar behoren uitvoert. Bij de negen zwembaden is dit ook het geval.  
 
Met de financiering bekostig je de bouwsom. Je moet met je vergoeding deze 
financiering gaan terugbetalen, daarnaast betaal je ook rente (bank) en dividend 
(aandeelhouders). Deze kosten vallen onder operational. In jaar ‘-1’ wordt er 
geinvesteerd in het vastgoed en wordt er gestart met inregelen van de 
installaties. Vanaf jaar ‘0’ gaat de contractueel vastgestelde gegarandeerde 
energiebesparing van start en begint het terugverdienen van de investering. Bij 
het ESCo project ‘negen zwembaden’ werd in de eerste jaren de contractueel 
vastgestelde gegarandeerde energiebesparing niet gehaald. Er was een langere 
inregelperiode nodig.  
 
De businesscase van het EPC is: Met welke set van 
energiebesparingsmaatregelen realiseer je een zo hoog mogelijke 
energiebesparing onder de voorwaarde dat je deze kunt  terugverdienen in een 
termijn van 10 jaar. De vraag van de opdrachtgever is ‘wie kan de hoogste 
energiebesparing realiseren binnen daarvoor aangegeven kaders?’ 
 
Omdat de investeringen enkel uit de besparingen bekostigd kunnen worden kan 
er niet op een andere manier opbrengsten gegenereerd worden. Met deze 
maatregel is het ESCo concept budgetneutraal.  
De energiebesparing van de eerste 10 jaar is de vergoeding voor de ESCo. Bij een 
ESCo weet je dus vooraf wat je maximaal gaat ontvangen. In je BC berekeningen 
streeft je er dus naar dat kosten minder zijn dan de inkomsten.  Bij PPS begin je 
met het calculeren van je kosten. Vervolgens bereken je welke periodieke 
vergoeding hier tegenover zou moeten staan. Echter, kwaliteitsaspecten buiten 
beschouwing latende,  de hoogte van de vergoeding bepaalt de aantrekkelijkheid 
van de bieding. Daarnaast hanteren Opdrachtgevers vaak een Plafondprijs (= max 
periodieke vergoeding). 
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1 gem. Rotterdam 

2 ESCo invest 

3 ESCo VOF  

4 BNG BANK 

6 Hellebrekers  

6 Strukton 
Worksphere 

5 Strukton 
Worksphere 

7 Strukton Groep 
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TABELLEN ANALYSE EN CONCLUSIE 

TABELLEN ANALYSE  
 

 ESCo project ‘negen zwembaden’ gemeente 
Rotterdam  

ESCo project ‘Kleinpolderplein’ gemeente 
Rotterdam  

ESCo project ‘Kleinpolderplein’ gemeente 
Schiedam  

Fase  Causale relaties  Causale relaties  Causale relaties 

Conceptualisatiefase De betrokken afdelingen van de gemeente 
Rotterdam zijn nog onbekend met het ESCo 
concept. Daarnaast zijn er ‘schotten’ tussen de 
afdelingen. De gemeente Rotterdam bezit niet 
(het vertrouwen in) de competenties om naar 
tevredenheid een uitvraag in de markt te 
zetten (cruciaal). Het college van B&W besluit 
om het concept verder te onderzoeken (op 
zoek naar tevredenheid) via een 
concurrentiegerichte dialoog.  
Gebrek aan vertrouwen in eigen competentie 
 > niet genoeg > tevredenheid van gemeente 
Rotterdam 

Het ministerie van BZK uit met de toezegging 
van subsidie onder voorwaarden haar 
vertrouwen in de organisatorische 
competentie van gemeente Rotterdam 
Vertrouwen heeft een positieve invloed op 
tevredenheid in kosten/opbrengsten van 
gemeente Rotterdam 

De gemeente Schiedam vertrouwt op de 
kennis en organisatorische competentie van 
gemeente Rotterdam, maar is waakzaam dat 
de eigen belangen van gemeente Schiedam 
niet vergeten worden.  
Vertrouwen tussen gemeenten ontwikkeld > 
gemeente Schiedam sluit tevredenheid op 
langer termijn niet uit  

Planningsfase ontwerp De partijen formuleren een 
samenwerkingscontract ‘considerans’ 
(cruciaal) uit het ESCo project ‘negen 
zwembaden’. Hierdoor groeit het vertrouwen 
in intenties tussen de partijen 
Type vastlegging in contracten heeft een 
positieve invloed op vertrouwen in intenties 
tussen de partijen  
 
De baseline (cruciaal) moet vastgesteld 
worden, er is een verschil in de analyse tussen 
de partijen. Gemeente Rotterdam vertrouwd 
erop dat Strukton Worksphere hier geen 
opportunisme in pleegt en past een risico-
opslag toe op het onderhoud in plaats van het 
nalopen van de lijst.  
Vertrouwen in intenties heeft een positieve 

De partijen hergebruiken het contract 
‘considerans’ (cruciaal) uit het ESCo project 
‘negen zwembaden’. Hierdoor groeit het 
vertrouwen in intenties tussen de partijen 
Type vastlegging in contracten heeft een 
positieve invloed op vertrouwen in intenties 
tussen de partijen  
 
De baseline (cruciaal) moet vastgesteld 
worden, er is een verschil in de analyse tussen 
de partijen. Gemeente Rotterdam vertrouwd 
erop dat Strukton Worksphere hier geen 
opportunisme in pleegt en past een risico-
opslag toe op het onderhoud in plaats van het 
nalopen van de lijst.  
Vertrouwen in intenties heeft een positieve 
invloed op tevredenheid kosten/opbrengsten 

De partijen hergebruiken het contract 
‘considerans’ (cruciaal) uit het ESCo project 
‘negen zwembaden’. Hierdoor groeit het 
vertrouwen in intenties tussen de partijen. De 
gemeente Schiedam gaat mee in het tekenen 
van de ‘considerans’ 
Type vastlegging in contracten heeft een 
positieve invloed op vertrouwen in intenties 
tussen de partijen  
 
De baseline (cruciaal) moet vastgesteld 
worden, er is een verschil in de analyse tussen 
de partijen. Gemeente Schiedam is van 
mening dat de meting van Strukton 
Worksphere niet klopt, er is niet genoeg 
vertrouwen in de competentie en de intentie. 
Het verschil in inzicht kan niet worden 
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invloed op tevredenheid kosten/opbrengsten 
Strukton Worksphere  
& 
Vertrouwen in intenties heeft een negatieve 
invloed op tevredenheid kosten/opbrengsten 
gemeente Rotterdam  

Strukton Worksphere  
& 
Vertrouwen in intenties heeft een negatieve 
invloed op tevredenheid kosten/opbrengsten 
gemeente Rotterdam  

weggenomen door de partijen.  
Gebrek aan vertrouwen heeft een negatieve 
invloed op tevredenheid gemeente Schiedam 
 
 

Planningsfase plannen Het vinden van een financier (cruciaal) voor 
het project is erg lastig. De financier gaf aan 
dat het technisch risico niet meetbaar was en 
daardoor geen vertrouwen in het concept kon 
worden ontwikkeld. Door een 
samenwerkingwerkingsvorm tussen de 
gemeente Rotterdam en Strukton Worksphere 
met bankgaranties kon de tevredenheid van 
de financier bereikt worden. Deze 
samenwerkingsvorm was er niet geweest als 
er geen vertrouwen was tussen de 
opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit 
vraagstuk heeft echter meer tijd en energie 
van de partijen gekost dan vooraf werd 
ingeschat. Hierdoor is de tevredenheid 
betreffende de tijd die nodig was voor dit 
projectonderdeel lager dan gewenst.  
Vertrouwen tussen partijen heeft een 
positieve invloed op tevredenheid van alle 
partijen  
& 
Vertrouwen in competentie heeft een 
negatieve invloed op tevredenheid tijd voor 
projectonderdeel  

Het vinden van een financier (cruciaal) voor 
het project was in het eerste ESCo project erg 
lastig. Nu werd dezelfde constructie als bij het 
eerste ESCo project toegepast. 
Vertrouwen in competentie tussen partijen 
heeft een positieve invloed op tevredenheid 
van alle partijen  

Geen belangrijke of cruciale gebeurtenissen  

Planningsfase bronnen Het contract dat gesloten wordt tussen de 
partijen heeft weinig flexibiliteit. Partijen 
hebben hier ook geen behoefte aan. Het risico 
ligt in het contact volledig bij de 
opdrachtnemer.  
Type vastlegging in contracten heeft geen 

Het contract wat gesloten wordt tussen de 
partijen heeft veel overeenkomsten met het 
contract dat is gesloten bij het ESCo project 
‘negen zwembaden’, de flexibiliteit in dit type 
contract is laag. Partijen hebben hier ook geen 
behoefte aan.  

Er wordt door Strukton Worksphere een 
aanbieding gedaan op de definitieve uitvraag 
van gemeente Schiedam. De gemeente 
Schiedam beoordeelt de inschrijving als ‘te 
duur’. Het verschil in inzicht, het gebrek aan 
vertrouwen tussen de partijen, heeft als 
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invloed op tevredenheid van alle partijen  Type vastlegging in contracten heeft geen 
invloed op tevredenheid van alle partijen  

gevolg dat gemeente Schiedam niet tevreden 
is over de kosten en opbrengsten (cruciaal).  
Gebrek aan vertrouwen heeft een negatieve 
invloed op tevredenheid kosten/opbrengsten 
gemeente Schiedam  

Uitvoeringsfase Het blijkt dat Strukton Worksphere meer 
inregeltijd nodig heeft om de gegarandeerde 
energieprestaties te halen. Contractueel is 
vastgelegd dat hier boetes op staan om de ‘te 
hoge’ energierekening van de gemeente 
Rotterdam te compenseren. Hierdoor boekt 
Strukton Worksphere in de eerste jaren 
minder omzet dan gepland.  
Type vastlegging in contracten heeft geen 
invloed op tevredenheid gemeente 
Rotterdam  
& 
Type vastlegging in contracten heeft een 
negatieve invloed op tevredenheid 
kosten/opbrengsten Strukton Worksphere.  

Het bewust (maar onderbouwd) vertragen van 
de ingebruikname van de biomassa ketels 
(opportunisme van Strukton Workphere) heeft 
doordat er contactuele sancties uitgevoerd 
worden geen effect op de tevredenheid van 
gemeente Rotterdam 
Controle heeft geen invloed op tevredenheid 
gemeente Rotterdam  

Geen data  

Evaluatiefase Geen data  Geen data  Geen data 
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TABEL CONCLUSIE (deelvraag 4) 
 

 ESCo project ‘negen zwembaden’ gemeente 
Rotterdam  

ESCo project ‘Kleinpolderplein’ gemeente 
Rotterdam  

ESCo project ‘Kleinpolderplein’ gemeente 
Schiedam  

Fase  Causale relaties  Causale relaties  Causale relaties 

Conceptualisatiefase Gebrek aan vertrouwen > geen concrete 
tevredenheid  

- -  

Planningsfase 
ontwerp 

‘considerans’ (cruciaal) 
Type vastlegging in contracten heeft een 
positieve invloed op vertrouwen in intenties 
tussen de partijen  
 
De baseline (cruciaal)  
Minder vertrouwen in competentie heeft een 
negatieve invloed op tevredenheid kwaliteit 
product (Baseline) 
& 
Vertrouwen in intenties heeft een positieve 
invloed op tevredenheid kosten/opbrengsten 
Strukton Worksphere  
& 
Vertrouwen in intenties heeft een negatieve 
invloed op tevredenheid kosten/opbrengsten 
gemeente Rotterdam  

 ‘considerans’ (cruciaal)  
Type vastlegging in contracten heeft een 
positieve invloed op vertrouwen in intenties 
tussen de partijen  
 
De baseline (cruciaal)  
Minder vertrouwen in competentie heeft een 
negatieve invloed op tevredenheid kwaliteit 
product (Baseline) 
& 
Vertrouwen in intenties heeft een positieve 
invloed op tevredenheid kosten/opbrengsten 
Strukton Worksphere  
& 
Vertrouwen in intenties heeft een negatieve 
invloed op tevredenheid kosten/opbrengsten 
gemeente Rotterdam  

 ‘considerans’ (cruciaal)  
Type vastlegging in contracten heeft een 
positieve invloed op vertrouwen in 
intenties tussen de partijen  
 
De baseline (cruciaal)  
Gebrek aan vertrouwen heeft een 
negatieve invloed op tevredenheid 
gemeente Schiedam 
 
 

Planningsfase 
plannen 

Vinden financier (cruciaal) Vertrouwen tussen 
partijen heeft een positieve invloed op 
tevredenheid van alle partijen  
& 
Vertrouwen in competentie heeft een 
negatieve invloed op tevredenheid tijd voor 
projectonderdeel  

Vinden financier (cruciaal) Vertrouwen in 
competentie tussen partijen heeft een positieve 
invloed op tevredenheid van alle partijen  

- 

Planningsfase 
bronnen 

-  -  Weigering aanbieding (cruciaal)  
Gebrek aan vertrouwen heeft een 
negatieve invloed op tevredenheid 
kosten/opbrengsten gemeente Schiedam  

Uitvoeringsfase Te weinig inregeltijd Vertoon opportunisme  -  
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Type vastlegging in contracten heeft geen 
invloed op tevredenheid gemeente 
Rotterdam  
& 
Type vastlegging in contracten heeft een 
negatieve invloed op tevredenheid 
kosten/opbrengsten Strukton Worksphere.  

Controle heeft geen invloed op tevredenheid 
gemeente Rotterdam  

Evaluatiefase Geen data  Geen data  Geen data 

 

 


